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  من الرحيماهللا الرحبسم 
  

َد          (( ُقل لَّْو َآاَن اْلَبْحُر ِمَدادًا لَِّكِلَماِت َربِّي َلَنِفَد اْلَبْحُر َقْبَل َأن َتنَف
   ))َآِلَماُت َربِّي َوَلْو ِجْئَنا ِبِمْثِلِه َمَددًا

  
  
  

  صدق اهللا العلي العظيم
  

 109:     سورة الكهف
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

             



  
  

  .... اإلهداء  
  
  
  

  ... لديَّ    إلى وا
  ..                         ثمرة من ثمار غرسهما

  ...    إلى اخوتي
  ..                       وقد قاسموني االهتمام

  ...    إلى زوجتي
  ..                         وقد أخلصت ووفت

  ...    إلى فلذتي آبدي 
  ..                           همام وضرغام

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  ..                شكر وتقدير  

    
  
  

ان من                         اآم حبيب الكريطي ف دآتور ح إذا آان لي من آلمة شكر وعرفان فاني أتوجه بها إلى أستاذي ال
زم نفسه                   د أل ا فق ا حقه حق الوفاء أن اذآر ما أوالنيه من رعاية أبوية آريمة أرى نفسي عاجزا أن أوفيه

ان فك  ذ أن آ ذا من ة موضوعي ه ه   برعاي ن توجيهات تمدت م ة اس الة علمي ه برس تكمل جوانب ى اس رة حت
ومالحظاته القيمة ما أظهرها بهذا الشكل فأليه تحية التلميذ البار وشكر المعترف بالجميل واسل اهللا العلي 

  .القدير أن يطيل في عمره وان يمن عليه بالصحة والعافية انه سميع مجيب
شديد             وأعترف بفضل أساتذتي الذين آان لجهوده      دائم وحرصهم ال م في السنة التحضيرية وسؤالهم ال

نهم                         ذآر م ه واإلرشاد واخص بال الفضل الكبير في انجاز هذه الدراسة  وما بذلوه من جهد قيم في التوجي
  . األستاذ الدآتور علي آاظم أسد والدآتور خليل عبد السادة

م فضل المساعدة و                   ان له ذين آ ل اإلخوة ال ى آ نهم           وأتوجه بالشكر إل ذآر م ريم واخص بال العون الك
  .الدآتور محمد جعفر والدآتور مهدي حارث الغانمي

ة        ة جامع ة المرآزي وأرجو أن تفي آلمة الشكر بعض الفضل الذي غمرني به السادة العاملين في المكتب
ة في                    ة األدبي ة وإدارة المكتب ة الكوف داد وجامع  النجف   بغداد ومكتبتي آليتي التربية واآلداب في جامعة بغ

  ).عليه السالم(االشرف ومكتبة اإلمام الحكيم ومكتبة اإلمام علي 
  . وال يفوتني أن اشكر األخ أحمد عبد الرحيم لما بذله من جهد في طباعة الرسالة وإخراجها بهذه الصورة
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     By:  
 Hussain  Leftah  Hafidh   Al-Zayde     

 
Summary 

 
Meanig in its simplest Logical definitions is : the copception or idea  on the technical 

structure of the poem and the poet language a and it became  clear that there is un acceptable 
kind of praising because there is  agop  between the receirer and the technical effect the same 
method was  followed with the other poetic purposes revealing the goodness and  badness 
elements of the poetic purposes by balancing and throwing  lights on the defects and trying 
to amending  it  in the  second chapter a studied the  meaning  criticism  standards according  
to the  critical opinions that are  set by  the critics and  rhetoricians and how did thes  
standards became fixed basis on  which the scholars depend to  deduce the  basic principles 
of studying  the poetic texts , the most disting uished standars  are, honestg , exaggeration, 
relingion , clarity and ambiguity , these are relating to the poetic meaning and the  poet taste 
and the effect of  civilization  on that  taste .  

A throu lights  on the civilized development that occur in the abbasid era due to the 
prosperity of  that era the arabic criticism issues and its effect  on meaning  hare been  dealt 
with in the  third chapter emphasizing on  orgnizing  orgnizing , nature,  attribute, ancient, 
modern and poetic  balancing or scaling , in  a delition to  the types of meaning and its 
significance, where a noticed  that  each  of these issues has its deep effect on the  poetic 
meaning  a ccording  to era through which these issues  passed , and  a stopped  with its most 
disting uishd figures suchas al-jahidh , abdul-qhaher al- jerjany and hazim al-qhertajenng .  

in the  fourth and the last chapter a dealt withrhetorics, issues and its  effect on  meaning  
the research emphasized on eloquence, summarization , description , metaphor and  imagerg, 
where it becameclear that rhetorics is associated with the arabic  criticism and  handnever a 
purted  from  it  till the  late ags, and that most of the critics are areb rhetoricians such as ibn 
selam, al murad . ibnqhutaybah and ibn tabataba. there is  no doubt that rhetorics  had 
affeeted the poetic text and  meaning  because it  is away to understand the text and findout 
its beauty poins  by the  image. the rheterical studies  were fleurished dwe to  the holy quren 
which  is the eloquence source and the  basic motive of these studies that  tried  to know the 
prodigy  secret of the quranic text.  

in the conclusion  a set the most important  results of this  study, such as. 
1- the research  reveals the critics interesting on ' the meaning of the meaning '  which is on  

element of  the literary theay and  the  creativeness of  linguistics, because the  talked about the 
first branching  of meaning  aor  about including  mang  meanings  which they colled' the 
other'secend' meanings 

 2- the  research shows that the reason of the  less  interesting of lamentation  poetry is that 
this  kind  of  poetry did not suit what the  arab wanted  for  himself of  strength, because 
lamentation poem usually  involvedthe human emotions which rereals weakness  with 
craying  and  sorrow a and  the  arab refused that  due  to the societg nature at  that  time .  



3- the criticism theory is  as  ancient as  arobs themselres, even that it  was not with its 
modern concept, before the third centuty  of  hejira, it was perfeed within the critical 
judgement of  the pre-islamic are. 

4- the critics emphasiza the grammatical ruly  and standars in  the arabic speah, poetry and  prose, 
because folloing these  rules is a conditions for  the  speech rightness, and in literature we ask  
what is  beyond  rightness, it is  creativness. 

5- one who check the arob critics efforts who deal  with the menning , will find that  those critics 
and the poets were aware of  this  case importness, so they  dealt with it  early  a and  its 
derelopment was due to the arabic  educational  status,  change. 

6- through the  research  of  the  poetic purpose and the  meaning  effect which  affect  the  
ancient arabic poetry  because by  it we can  define the  poem weather it  was satir, 
courtly ….j,e there was  akind of  independnce  and  throwgh this  purpose the critic 
presented his  ideas and  opinions. 

7- the research shows that the  ancient crities, opinions  had aneffect on the  ancient arabic 
poetry a but  sometimes  these opinions  were not accept able by  the  creative poets who 
has  his  own  rules that  lead  him away from the critics judgement. 

8- in spite of the quranic  emph asis on the  moral principel of  the poetic text, through the  
research it appears that  the  arabic  criticism  went  away from  this  field  that  it  
saperated the arts from  morals. 

9- the plagiarism standard rereals  that it  is possible to njudge the writer and  his  position 
and  interactien with  his  enviornment. in  addition  it  helps us  to know  the  resoures of  
the  writers  and  their  psyhchological  direction and  their educational  and  intellectual  
situntien ,so this  standerd  is abasic  one  for  the  literary criticism. 

10- the study  shews that  praising  lexicon  in the ummayed era became  axiture of  the  in 
herited pre. is  lamic  mennings  and the new  sslamic  mennings  as wellas  the environ 
ment  effects  and  the general  life development  in the  ummayad  society.   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
               

  
  
  



  المقـدمــــة                        
  
  
  
  
  

ه                ى آل ين الطاهرين،     الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على أفضل الخلق أجمعين محمد األمين وعل  الطيب
  ..وصحبه المنتجبين األخيار، وبعد

ذوق                     ا أساس ت ة ألنه فقد اهتم العرب بالمعنى بصورة واضحة وآانت دراسة المعنى عندهم من الدراسات المهم
سنة التحضيرية أن                               اء ال د إنه ري بع ان تفكي ق آ ذا المنطل ه ومن ه ال وقوت ذا الجم األدب وجماله، واستبيان سر ه

ه، فكانت معي آراء                يكون موضوع    د وثرائ ذا النق ا مني بخصوبة ه ديم إيمان ي الق د العرب ق بالنق ا يتعل الدراسة مم
ي أن ادرس موضوع       ار عل ذي أش ي ال ب الكريط اآم حبي دآتور ح ل ال تاذي الجلي يما أس ضالء والس اتذتي الف أس

ة القراءة والتشاور، وبعد القراءة وترك لي فرص) المعنى في النقد العربي القديم حتى نهاية القرن السابع الهجري (
ه اهللا (واستشارة األساتذة من أصحاب االختصاص آالدآتور عناد غزوان   د اهللا الجادر     ) رحم ود عب دآتور محم وال

ة بتوجيهات سديدة وإرشادات                        ه مقرون دآتور سعيد عدنان المحّن والدآتور فائز طه عمر والدآتور علي زوين وال
المعنى هو                   مفيدة تم بعون اهللا تسجيل ه      ي ف شعر العرب ذا الموضوع إذ وجدت أن هذا الموضوع يصب في صميم ال

د                       ى عن ايير لدراسة المعن لب العملية اإلبداعية وجوهرها، وهو ثمرة اإلبداع األدبي فضال عن السعي إلى إيجاد مع
ى                        م تتطرق إل ديم ل ي الق د العرب ى دراسة      النقاد القدامى، بعد أن وجدت ان الدراسات التي درست النق دراسة المعن

ضايا                ه ق تقف عند ابرز المعايير الفنية التي آان يتبعها النقاد في أرائهم النقدية والبالغية فضال عن األثر الذي تحدث
ديم          " النقد األدبي في المعنى الشعري، سوى دراسة الدآتور مصطفى ناصف            ي الق د العرب " نظرية المعنى في النق

ة                ، م1965قاهرة سنة    المطبوعة فى آتاب نشر فى ال      ا فضال عن قل ه آله ستوف الموضوع من جوانب م ت ا ل إال أنه
  .اعتمادها على الشواهد التطبيقية وانشغالها بالتنظير

ة            ) استنباط المعنى في النقد العربي القديم     (ودراسة الدآتور ليث شبر      دآتوراه من آلي التى تقدم بها لنيل درجة ال
ة                 ، م2002التربية جامعة الكوفة سنة      ات متلقي وقد رآز فيها صاحبها على النظر في النصوص التي نتجت عن بيئ

تج إال أن الباحث        نص المن ة لل ات المتلقي ددت البيئ د تع ي، وق ذا التلق سة له ح الرئي ى المالم ة الوصول إل ومحاول
اوز الخمس  دودة ال تتج ين صفحات مع اد والبالغي ة النق را، خصص لبيئ ي الت ة التف ال شك قليل دي وهي ب ث النق

  .والبالغي حقه
ة المتخصصة  فقدأشار              فضال عن هذا استفاد البحث من بعض البحوث والمقاالت المنشورة في المجالت العلمي

ى           (الباحث نعيم الحمصي إلى قضية المعنى في مقالته الموسومة بـ          البالغة بين اللفظ والمعنى من عصر الجاحظ إل
  .م1949لسنة ) 24(ع العلمي بدمشق في المجلد المنشورة في مجلة المجم) عصر ابن خلدون

ـ             د الجاحظ       (فضال عن بحث الدآتور ماهر مهدي هالل الموسوم ب ى عن وم المعن ة آداب       ) مفه شور في مجل المن
رع في    (م، وبحث للدآتور فائز طه عمر بعنوان     1987لسنة  ) 15(المستنصرية، في عددها     شعري المخت المعنى ال

  م، 2001لسنة ) 52(في عددها ،ور في مجلة آلية اآلداب جامعة بغداد المنش) النقد العربي القديم
ى داخل النص األدبي                           ا النظر إل ا اعتماده ا يميزه أبرز م ديم ف ي الق د العرب ى في النق وم المعن أما دراستنا لمفه

ذي     سياق ال ى ال اد عل أثير باالعتم ر والت ة األث د وطبيع نص الواح ات ال ين مكون ا ب ات فيم ة العالق ه ومعرف رد في ت
  .النصوص النقدية المتعلقة بالمعنى، وآيف نظر الناقد القديم إلى هذا السياق بمفرداته آّلها

ى أن وصلت                     ، أما المنهج الذي اتبعته للدراسة     شأتها إل ذ ن ي من د العرب ا في النق فهو تتبع قضايا المعنى وتطوره
سل ال        ة وعرضها       إلى نهاية القرن السابع الهجري والذي يأخذ بالحسبان التسل اريخي في دراسة النصوص النقدي ت

شعري                        ى ال ضية المعن ة بق ة المتعلق ى تصنيف اآلراء النقدي د عل ومناقشتها واستخالص النتائج بأسلوب علمي يعتم
د                    ، ويدرسها بموازنتها بعضها ببعض    ى في النق ة المعن ائج تكشف عن جوانب نظري وتحليلها بغية الوصول إلى نت

  .العربي القديم
نقف على ما طرأ عليها من تطورات خالل هذه الحقبة مما يساعد على الكشف عن مراحل تطور الفكر               ومن ثم   

ذا                                  ي، وله سل الزمن اة التسل ي  مع مراع نهج الفن ى سبيل الم تنا عل يم دراس ا أن نق ذا حاولن د العرب، وله النقدي عن



اريخ،  استلزم هذا المنهج الرجوع إلى مصادر آثيرة، من آتب النقد والبالغة فضال   عن المعاجم وآتب التفسير والت
ة األصيلة       ى اآلراء النقدي ز عل ا الترآي د حاولن شعري، وق المعنى ال ة ب ضايا المتعلق ى الق الم عل ي تتعرض للك الت

وتجنب إيراد اآلراء التي آان أصحابها يقلدون فيها غيرهم من النقاد دون إضافة من شأنها أن                ، والرائدة في مجالها  
  .لنقدي عند العربتطور الفكر ا

ادة           داخل الم صعوبات ت ذه ال والبد من اإلشارة في هذه المقدمة إلى الصعوبات التي رافقت عملية البحث ومن ه
ة                              ضايا المتعلق ى الق ة في سبيل الوقوف عل ة بدق راءة المصنفات النقدي ا يتطلب ق ين، مم النقدية بين النقاد والبالغي

ة ا       دة الزمني د بالبالغة            بالمعنى، فضال عن سعة الم زاج النق ا امت رون رافقه ر من سبعة ق د ألآث لمدروسة التي تمت
ضايا                      وخاصة في الحقبة الممتدة من القرن األول حتى نهاية القرن الرابع ا لهجري، مما اوجد صعوبة في عزل الق

  .المتعلقة بالمعنى الشعرى والمؤثرة فيه
ستوعب مو              ًا شامًال ي يِّ أن اختط منهج ك من ة فجعلت خطة بحثي في        وقد اقتضى ذل الة المتفرق ضوعات الرس

ا في النص األدبي     (أربعة فصول يسبقها تمهيد، أما التمهيد فكان بعنوان         ى وأثره ه   ). ثنائية اللفظ والمعن حاولت في
احظ     ال الج ديم أمث ي الق د العرب ل أعالم النق ن قب سألة م ذه الم ي ه ت ف ي قيل ة الت رز اآلراء النقدي ى أب التعرف عل

ـ255ت( ة )  ه ن قتيب ـ276ت(واب ا )ه ن طباطب ـ322ت(، واب اني )ه اهر الجرج د الق ـ471ت(، وعب   ، )ه
ين اللفظ      ) هـ684ت(وحازم القرطاجني    ة ب ة الوثيق ى العالق وآخرين سواهم وقد اظهر هذا التناول حرص النقاد عل

ة، إذ الحظ الباحث أن ع                    ان إلغراض تعليمي د        والمعنى، وان عملية الفصل آانت تأتي في أحي دامى ق د الق اء النق لم
م                                    ارة تحت عل سلكونها ت ا يضعون من قواعد ي ك بم اولوا تقريب ذل ال في النص األدبي وح بحثوا عن سر الجم
ى                                   ى آخر الرتجع إل ضلية نص أدبي عل ديع، ليتضح أن أف م الب ة تحت عل ان وثالث م البي المعاني وأخرى تحت عل

  . بعض الموضع الذي يقتضيه المقامالشكل وإنما إلى النظم، أي وضع الكلمات بعضها من
وعني الفصل األول بأغراض الشعر العربي وعالقتها بالمعنى وقد رآزت الحديث فيه على األغراض الشعرية               
تة مباحث بحسب    ي س ه ف د جعلت ة وق ة القديم ات النقدي دواوين والمؤلف ي ال دوران ف رة ال شائعة والكثي سة وال الرئي
ي ا يل شعرية وآم راض ال   :األغ

اء والوصف والفخرغر ( اء والغزل والرث ديح والهج ى ) ض الم ى تجنب الخوض ف ذا الفصل عل د حرص ه وق
ا                    ا مهمات نهضت به ر العصور، فإنه ة التي شهدها عب التفصيالت الدقيقة لتاريخ آل غرض والمراحل التطوري

رار                        ادة التك سويغ إلع شعر خاصة، فال ت ي وال اريخ األدب العرب ات أخرى عنيت بت ذا       آتب ومؤلف ا قصد ه ، وإنم
ر                 ،الفصل الوقوف عند العالقة بين الغرض والمعنى الشعري        ى في آل غرض مع مالحظة األث ر المعن وآْشف أث

ًا                     ى ترسيخها لتصبح منهج الذي يترآه المتلقي والناقد القديم لألغراض الشعرية والمعاني التي آان النقاد يدعون إل
ة             يفيد منه الشعراء فضًال عن دعوة النقاد الش        عراء إلى تجنب بعض المعاني التي تشين بالممدوح او ال تتناسب وبقي

  .األغراض إذ إن لكل غرض من األغراض المعاني التي تليق به
  

اد          ) معايير نقد المعنى  (أما الفصل الثاني فقد تناولت فيه        ان النق وقسمته على سبعة مباحث حسب المعايير التي آ
د حاالته ومن هذه المعايير معيار الوضوح والغموض الذي اشتمل على ثالثة      يحتكمون إليها في تقييم المعنى ورص     

  ).توظيف األفكار الفلسفية(و) المعاضلة والتعقيد(و) غرابة األلفاظ ووحشيتها(مطالب هي 
  

ف،   :  ، وقد ضم أربعة مطالب هي     )معيار الخطأ والصواب  : (أما المبحث الثاني فكان عنوانه     التصحيف والتحري
أ اإل ىوالخط رع إل ذي تف ى ال را صحة المعن ة، وأخي ة الكلم ر بني ي، وتغيي ي الوصف: (عراب أ ف ل (، و)الخط الجه
  ).مخالفة العرف(، و)بالحقائق

  
ث  ث الثال اول المبح ذب  : وتن صدق والك ار ال و(معي شعر، ودرس  ) الغل ي ال   ف

ع  ث الراب امس   : المبح ث الخ د، والمبح ار والتقلي ار االبتك ار األخال : معي اول المعي ث   تن ين درس المبح ي ح ي ف ق
ة مطالب                 : معيار السرقات وأخيرا جاء المبحث السابع     : السادس ى ثالث ذي اشتمل عل ام ال ى الت ار المعن ليدرس معي

  ).صحة التفسير(و) صحة التقسيم(و) التتميم: (هي
  

 بإبداع الشاعر   وقد جاء هذا الفصل ليؤآد منهجية النقاد العرب في نقد المعنى، ويرتبط الحديث عن هذه المعايير               
ك                              سية الخاصة لتل ك وطرائقهم في االستجابة النف تهم تل ه طبيع ا تملي ذاته، إذ لم يدع النقاد الشعراء ليعبروا وفق م



ى من                  ين الرضا إل اد بع م ينظر بعض النق ة، ول نتها المتبع ا وس الطبيعة، بل آان للتعبير أصوله، وللمعاني نمطيته
  .وف في تلك المعانييخرج على الذوق العام والقول المأل

د خصصته للحديث     ) قضايا النقد األدبي وأثرها في المعنى     : (وقد جاء الفصل الثالث من هذه الدراسة ليتناول        وق
  :عن اثر قضايا النقد األدبي أثرا وارتباطا بالمعنى ليصبح في خمسة مباحث هي

ه    ( ى وداللت ة مطالب هي           ) أصناف المعن ى أربع شتمل عل ذي ي شر   : ال ى ال ى       المعن ى الوضيع، ومعن يف، والمعن
  .المعنى، وأخيرا المعنى بين الحقيقة والمجاز

  
وان        اني بعن نظم : (ثم جاء المبحث الث وان     ) ال صنعة   : (والمبحث الثالث بعن ع وال وان     ) الطب ع بعن : والمبحث الراب

  ).القدم والحداثة: (والمبحث الخامس بعنوان) الموازنة(
 القضايا في دراسة المعنى وتطور النظرية النقدية عند العرب ومحاولة           ويهتم هذا الفصل بالكشف عن تأثير هذه      

  .إظهار التباين الحاصل في عصور النقد األدبي حسب بيئة الناقد والمتلقي للنص اإلبداعي آنذاك
راز               شكل سعيا إلب ذا ال ذا الفصل به ى دراسة ه ة عل ضايا النقدي وقد ساعد تشابك مباحث المعنى مع عدد من الق

  . المتعلقة بنظرية المعنى ومن ثم الوقوف على ابرز سمات تطورهاالمادة
د خصصته للحديث عن            ى      : (أما الفصل الرابع واألخير فق ا في المعن ضايا البالغة وأثره د    )ق د لمن يري ، إذ الب

سبيل ا                  ا ال ة، ألنه ة دقيق ة البالغة معرف ل  اإلحاطة بأسرار اللغة ومعرفة أساليبها وصوال إلى معانيها من معرف ألمث
ة                    دامى في معرف ين الق اد والبالغي ا النق رز المقاصد التي توخاه دا من اب ى واح ان المعن ة، فك ذه الغاي إلى تحقيق ه

  .أسرار اللغة ومن ثم الكشف عن مواطن الضعف والقوة في النص األدبي
د الحظت        ة، فق وم البالغ ى مفه ديم إل ي الق د العرب رة النق ول نظ ة ح صل بمقدم ذا الف دت له د مه رة وق  أن نظ

ذا                   البالغيين للمعنى امتازت بأنها آانت نظرة شاملة ألساليب الترآيب وطرقه ومطابقة الكالم لمقتضى الحال، وله
  :تناولت في هذا الفصل خمسة من المباحث البالغية التي آان للمعنى حضور واسع فيها وهي

  ).الفصاحة، واإليجاز، والتصوير، واالستعارة، والخيال(
د             فقد وجدت أن   ى نظرة الناق دا عل ارز في النص األدبي مؤآ ى وحضوره الب ة المعن ارت فعالي  هذه المباحث أث

والمتلقي إلى النص فقد آانت هذه الدراسة محاولة لقراءة تراثنا العربي الخاص بنظرية المعنى، وهي تندرج تحت                  
وف على اآلراء المتعلقة بالمعنى، وقد      منهج يقوم على آلّية نقدية تتشكل وفق قراءات فاحصة للنص القديم بغية الوق            

ه،    ن خالل أتي م ل أداء ي ي آ ه ف ة بذات دة قائم ده واح ى وح ذا المعن ون ه ون األداء، ويك ون بتل ى يتل ر إن المعن ظه
ساوي                      ى الموجز والمت ا المعن أتي فيه ي ي اليب الت ة، ومن األس ة والمجازي واألداء فيه يشتمل على التراآيب الحقيقي

ى آخر، بحسب                           والمطنب، وما إلى     ان تختلف من أديب إل نفس من مع االت ال درة األديب وانفع ذلك مما يرتبط بق
  .قدرة األديب والغايات والمقاصد، والحاجات والرغبات

ضمنت    ة ت ة وبقائم ن خالل الدراس ا م ي توصلت إليه ائج الت م النت ا أه ت فيه ة بين صول بخاتم ك الف وأعقبت تل
  .ألبرز محتويات الرسالة) االنكليزية(حث، وأخيرا بخالصة باللغة المصادر والمراجع التي اعتمدها الب

شرف       تاذ الم ل لألس ن رد الجمي اجزة ع دير ع شكر والتق ات ال ان آلم د ف    وبع
ان البحث              الدآتور حاآم حبيب الـكريطي لجهده ورأيه في القراءة، والمتابعة، والتدقيق، واإلصالح، والتقويم، مذ آ

ا توى آتاب ى أن اس رة، إل ارآوا   فك ذين ب اتذة األجالء ال ى األس شكر إل ه بال ة صادقة وأصيلة، وأتوج روح علمي ، ب
الموضوع، في بداية تسجيله، والى األساتذة الفضالء أعضاء لجنة المناقشة الذين سيكون من دواعي السرور مثول       

الته، وال ادعي     الباحث بين أيديهم الكريمة، مستفيدا من آرائهم وتوجيهاتهم السديدة لما فيها من منفع             ة للباحث ولرس
ده    ال هللا وح ال فالكم ي الكم د   لبحث ر المجته ا أج الى إال يحرمن أل اهللا تع ْم   <وأس ُه َعَمَلُك َسَيَرى الّل وْا َف ِل اْعَمُل َوُق

  .> َوَرُسوُلُه َواْلُمْؤِمُنوَن
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  ثنائية اللفظ والمعنى

  وأثرها في النص األدبي
روايات إذ تنقل لنا ال،    االهتمام باللفظ واملعىن يف النقد العربي قديم قدم األدب نفسه

عناية الشاعر اجلاهلي بضرورة دقة أداء اللفظ للمعىن وهذا ما نفهمه من قول طرفه بن 
ّ

  :تعليقا على بيت املتلمس، العبد
  

ضاره   د احت م عن ى الّه د أتناس  وق
  

دم     صّيعرّية مك ه ال اج علي  )1(بن
  

  

  .)2(مراء تعلق في عنق الناقة خاصةسمة ح" الّصيعّرية"الن ، استنوق الجمل": الّصيعّرية"قال طرفه مشيرا إلى لفظة 
دلوالتها                   ا وم اظ حيث تقتضي معانيه ة استعمال األلف ى دق ى        ، ويستند هذا المقياس إل ة للوقوف عل وهي دعوة من طرف

ا  ، مابين األلفاظ من فروق دقيقة   ، حتى يتم إيصال المعنى الذي قصده الشاعر باأللفاظ التي ال يصلح غيرها الن يكون مكانه
  .)3("حكم معلل مفسر يكاد يكون موضوعيًا أو هو آذلك بالفعل"حكم طرفة وعليه فان 

أما النابغة الذبياني فقد رأى أن حسان قصر في استعماله جمع القلة والمفروض أن يستعمل الكثرة  وفي ذلك تقصير في            
  :جاء هذا في تعليق النابغة على بيتي حسان ، الفخر 

  

ّضح      ي ال ن ف ّر يلمع ات الغ ا الجفن  ىلن
  

ا     دٍة دم ن نج ْرن م يافنا يقُط  وأس
  

رِّق    ي مح اء وابن ي العنق دنا بن  ول
  

ا    ا ابنم رم بن اًال وأآ ا خ أآرم بن  )4(ف
  

  

  .)5("ولم تفخر بمن ولدك، وفخرت بمن ولدت، ولكنك أقللت جفانك وأسيافك، أنت شاعر: "قال النابغة
ائق         ة ودق ردات اللغ تعمالها إن هذا النوع من النقد آان يستدعي إحاطة بمف ول        ،  اس دما يق ة عن ه النابغ ان  يفعل ا آ ذا م وه

ه يصدر                  ، الشعر فيتبع قافية منكرة    ي حسان ان أي نادرة لتحسب له في مجال الحكم ومن ُثم يعني خبر تعليق النابغة على بيت
ا                  شاعر أن يلتزمه ى ال ة      ، عن مقاييس عرفية متفق عليها وصارت تعتمد قواعد ينبغي عل ألن جودة    ،فالمشكل في أداء اللغ

  .فضال عن مخالفته للعرف السائد عن جودة معانيه،المديح التكون إال في أداء اللغة 
ى      ر عن المعن ال التعبي ي       ، فضال عن هذا طالب الناقد في العصر الجاهلي بضرورة آم ر في النص األدب ه من اث ا ل ، لم

د يكرب          وهذا ما يفهم من المآخذ التي أ      ، فيأتي المعنى من دون أن تشوبه شائبة       خذت على قول األعشى في مدح قيس بن مع
     :الكندي وقول األعشى هو

ه   م أبل سًا ول ت قي  وُنبِّئ
  

وا    ا َزعم يمن  ، آم ل ال ر أه خي
  

روا    ا خّب اد م ك مرت  فجئت
          

رن       م ت روا ل ذي خبُّ وال ال  )6(ول
  

  

أثرًا   ، ة المدحوهذا يضعف قيم  ، فقد اخذ النقاد على األعشى انه مدحه بصفات لم يختبرها فيه           زال مت ولعل هذا القول آان ما ي
ه                       ، بمقياس الصدق والكذب   ا يجب أن تكون علي اهيم مسبقة لم ولم يكن قد تحول آليًا بعد مع المقاييس الجديدة التي تنطلق من مف

                                                 
 .غليظ شديد أي صلب قوي) حمار آدم(بعير سريع، مكدم :ناج ، 87: الموشح) 1(
  .21\لنقد األدبي عند العرب وتاريخ ا، ومابعدها24\نقد النص األدبي حتى نهاية العصر األموي : ظ، 457\4): صعر(اللسان مادة ) 2(
 .113\أصول النقد االدبى ) 3(
 ).بالضحى(وفيه . 219: الديوان) 4(
  .82: الموشح) 5(
 . أن قيسًا خير أهل اليمن– وليس لي علم –ترامى إلي خبرك فزعم الزاعمون :  المعنى25: الديوان، 56: الموشح) 6(



ن يطلق هذه األرواح  ووظيفة التعبير الجيد أ(معاني األغراض الشعرية، إذن فاأللفاظ في الشعر لها دالالت واسعة، ولها أرواح        
اظ اللغة            (، وبذلك   )1()في جوهرها المالئم لطبيعتها، فتستطيع اإليحاء الكامل والتعبير المثير         ار من ألف يتحتم على الشاعر أن يخت

  .)2()أآثرها مالءمًة للتعبير عن فكرته، وله أن يتصرف في هذه األلفاظ ويصنعها في النسق الذي يحقق غايته
ا في صدر اإلسالم     ة            أم ة، وسالمتها ووضع أسس ثقافي ى صّحة اللغ ة وخاصة الحرص عل ام باللغ د استمر االهتم  فق

وم واضح                                ه وفق مفه ة توجيه ة، بغي ة فاعل شعري مراقب شاط ال ة الن ّوه، ومراقب شعر المرجو ونم شوء ال ل ن واجتماعية تكف
  .محدد

لم     (وتصدى النبي األآرم     ر حدوث بعض               لظاهرة اللحن في اللغ       )  صلى اهللا عليه وآله وس ى أث ك عل ة، وذل ذ البداي ة من
لم     (األخطاء اللغوية، فمما يروى في هذا الصدد أن احدهم أخطأ في حضرة النبي               ال )   صلى اهللا عليه وآله وس ارشدوا  : "فق

  .)4(، فسمى اللحن ضالًال)3("أخاآم فقد ضّل
  ):رض(بن الخطاب وتطورت هذه المشكلة بازدياد االختالط، فاهتم الخلفاء باألمر، فقال عمر 

رائض    ( سنن والف ا تعّلمون ال ّو آم وا النح أ   .)5()تعلم ى الخط ة اللحن بمعن ذا    ،اال أن آلم تعمالها به رق اس م ي دة ل ة مول آلم
  () المعنى الى ماقبل العصر االموى وهو العصر الذى تالقت فيه االلسنة واختلطت االجناس

ر في العصر االموى اليخرج               وإال فاللحن عند العرب هو الرمز وإمالة الكالم عن ج          ة من تغيي ا عرض للعربي ه وم هت
ة                    سادا في اللغ ا أو ف دخيل لحن ا وعد استعمال ال ا أو داللته ردات أو أوزانه عن أن يكون خطأ في اإلعراب أو أصوات المف

ذا   فاإلعراب مزية العربية األولى تلتزمه سليقة ولكن التمازج جاء من استقرار العرب  باألمصار وتنبه عمر    ايجره ه إلى م
  .  االختالط بأبناء األقاليم المفتوحة فحرم عليهم ان يمتلكوا الضياع فيها لئال يتالشوا في جماهير الشعوب المغلوبه 

ي      سالم   (وبادر اإلمام عل ه ال ة                        )  علي دما الحظ ظهور اللحن في اللغ ك عن ه، وذل ى وضع  النحو بهدف تعليم ، أي  )6(إل
ي    المقصود منه هو عدم دقة التع     بير عن المعنى المراد فضال عن هذا تعد رعاية المقاييس والقواعد النحوية في الكالم األدب

  .شعره ونثره أساسًا ضروريًا فيه؛ َألن إّتباع هذه القواعد شرط لصحة الكالم
ال في                  شعر   وبعد ذلك آان للغويين والنحاة أثر مهم في تطور قضية اللفظ والمعنى إذ آان لمحاوالتهم األثر الفع ضبط ال

اء اللغوي              صياغة والبن ة ال أ والتحريف والتصحيف، وفي إخضاعه من ناحي صفيته من شوائب اللحن والخط وتنقيحه وت
ى                           ا وتضافرت عل اء جميع ود هؤالء العلم د تالقت جه ة وقواعد النحو والصرف، وق والنحوي لكل ما تفرضه أصول اللغ

ة ات              ة أدبي ق نهضة لغوي ة، وخل ة العلمي ة                    إنماء الحرآ ق مراجع ة عن طري ة ودراسة اللغ ى مجال التحقيق والرواي جهت إل
شعر      ، فشاعت بذلك رواية األدب وضبطه وتحليله ونقده وتلقينه للناس        ، النصوص واآلثار واألشعار   ونشأ عن ذلك دراسة ال

ُد      إذ نالحظ أبا عمر     ، فيما اتفقوا فيه من المعاني    ، والموازنة بين الشعراء  ، والمفاضلة بين األشعار   بن العالء يصف قول ُدري
      : واألبيات هي)7(بأنه أجود معنى قيل في بابه، بن الِصمَّة

رين ا وات اُر علين شتفى، يغ  فُي
  

بنا   ا إن ُأص ِر، بن ى وت ر عل  أو ُنغي
  

ا   طرين بينن دهر ش سمنا ال ذاك ق  ب
  

طرِ      ى ش ن عل ضي إال ونح ا ينق  )8(فم
  

  

ة وا    صحة النحوي اوز ال ات تتج ك المالحظ ل تل ةفمث صور    ، للغوي ار وال اني واألفك ي المع شعري ف داع ال صل باإلب لتت
ة          ، والذآر والحذف  ، والخيال واإليجاز واألطناب   ة والجمالي ة والبالغي النواحي األدبي ة    ،التي تتصل ب اد الراوي إذ يفضل حم

ل والمرء يكتفي من شعره بال   ، ألنه يراه قد أدرك اإلعجاز باإليجاز، النابغة على غيره من الشعراء     ر   ، قلي ه عن الكثي ، فيغني
  .)9(فهو أقدر من سواه على تخليص المعاني وتلخيصها وعلى قوة التعبير عنها

د                 ، واعتمد النقاد على مبدأ المالءمة بين اللفظ والمعنى        ة فق شعرية المتقن صنعة ال ى ال أو صياغتها من أجل الحصول عل
يح ال       ا يوجد في النص           آان هذا المبدأ أساسًا من األسس التي ُأعتمدت في تنق ى م ون إل اد يلتفت ان النق ه حيث آ شعر وتهذيب

الؤم                       ا من تناسب وت ا بينهم ى م دين عل بًا        ، الشعري من خلل من جهة المعنى أو اللفظ مؤآ ذلك يجب أن يكون اللفظ مناس ل
  . للمعنى 

آما . تقدير قيمته الفنية  و، إلى منزلة اللفظ والمعنى وحكم من خاللهما على األدب        ) هـ210ت(وقد أشار بشر بن المعتمر      
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د          ، ذآر البالغة والفصاحة     ى التعقي ؤدي إل وعر ي يَّن أّن الت ه                 ، وب ك في قول اني وذل شين المع اظ وي ستهلك األلف د ي وان التعقي
  .)1(" فان التوّعر يسلمك إلي التعقيد والتعقيد هو الذي يستهلك معانيك ويشين ألفاظك،وإياك والتوّعر :"

ا تعامل اللفظ والمعنى في صياغة الكالم              لقد جعل بشر من اللفظ و    دار صحيفته إذ صور فيه شعر م شاء ال ى وإن المعن
اهم                      تصوير المدرك لقيم التعبير األدبي وقد رأى الدآتور ماهر مهدي هالل أن النقاد والبالغيين لو التفتوا لما قرره بشر لكف

ر    أي، )2(تمحل الحجج في آل مذهب انتهجوه انتصارًا للفظ أو المعنى           أن األلفاظ المرتبة ترتيبًا منسقًا الوسيلة الفضلى للتعبي
ره    ، التي يختارها األديب، والنسق الذي يرتبها     " عن الشعور فاأللفاظ     ي       ، عنصران أصيالن في تعبي ه األدب ة عمل ، وفي قيم

  .)3("ألنهما هما وحدهما اللذان ينقالن إلينا آامل شعوره 
ه             اً              " ولهذا أآد بشر بن المعمر على ان ه لفظا آريم تمس ل ًا فليل شريف اللفظ            ، من اراغ معنى آريم ان من حق المعنى ال ف

  .)4("مما يفسدهما ويهجنهما ، ومن حقهما أن تصونهما، الشريف
ى           التفكير إل اه ب ين اللفظ والمعنى     "   فضال عن أن طبيعة علم البالغة تفرض االتج ة ب ا    ، مالحظة العالق ّن النص آم لك

  .)5("آألفاظ وعبارات لغوية ونظام خطاب ويمكن أن ُينظر إليه آمعان ومقاصد آجهة آراء وأحكاميمكن أن ُينظر إليه 
ن لغوي                    شعري من حيث هو ف ة هي       ، والعملية النقدية عادة تستهدف إبراز جماليات النص ال ستعمل أداة معين ه ي أي ان

ى األصمعي             ا أول ا     ) هـ 216ت(الكلمات ونظام اللغة ومن هن ة خاصة بالمع ده ليست          عناي شعرية فالبالغة عن ة  " ني ال بخف
دوي     ، اللسان وال آثرة الهذيان ولكن بإصابة المعنى والقصد إلى الحاجة     القروي المجدوع وال الب وان ابلغ الكالم مالم يكن ب

  .)6("المعرب 
أخرين اد المت د الحظ بعض النق وا أن  األصمع )7(وق الم األصمعي إذ توهم سير آ ي تف ط ف اس غل ي أراد  أن بعض الن

اه                       ه غموض معن ا اوجب ل د الترآيب م ه تعقي ع في اظ أو وق ي األصبع     ، الشعر الذي رآب من وحشي األلف ن أب ويصحح اب
ه  ، المصري هذا الفهم الن األصمعي إنما أراد الشعر القوي الذي يحتمل مع فصاحته وآثرة استعمال ألفاظه                ، وسهولة ترآيب

  .)8(وترجيح ما يترجح منها بالدليل، ى تأويالت متعددهوجودة سبكة معاني شتى يحتاج الناظر فيه إل
شعر   اظ ال ن ألف دث ع دد  ، فاألصمعي يتح ي نص مح شاعر ف ارة ال ن عب ه، وع صف معاني ن  ، وي ديث ع زج الح ويمت

م                                   ا ث ردات وتحليله شعري والحديث عن المف ذا البيت ال ا بيت واحد أو جزء من ه الفكرة التي يحمله ون ب األغراض والفن
ذه             ، هذا التحليل الن له آثارًا آبيرة في توجيه المعنى الشعري نحو األفضل           اإلفادة من    اد في ه ى أن النق وهو يدلل ضمنًا عل

  . الحقبة قد احتفلوا باللفظ والمعنى على السواء
صول  وهذا الجدال في هذه الحقبة يعني أن القرن الثالث غدا يتطلع لحرآة جديدة في النقد األدبي قصاراها التحّلل من األ  

ذا التطور       ، التقليدية وانتهاج مفاهيم وأصول جديدة     ر في ه ي اث اجهم األدب د  ، وآان لموقف الشعراء وشعورهم بأصالة نت وق
ذا القرن من أصل ديني         بدأت نقطة التحول في      دة أول األمر بمسألة           ، ه رآن   (إذ شغل النق ذا        ) إعجاز الق سفة ه وراحوا إلى فل

اه  اإلعجاز وهل آان في اللفظ القرآني         دو في أسلوبه األدبي المعجز            . أو في معن د يب أن إعجازه ق ول ب ذا إلى الق ، )9(وساقهم ه
دة عن                                ساءل النق د ت اج األدبي فلق دان اإلنت ا انتقل إلى مي وتشعبت مسالك البحث في هذا المجال ولم يقتصر األمر على ذلك إنم

  النص األدبي أيكون جماله وتأثيره بلفظه أم بمعناه؟
احظ  د الج ـ255ت(ويع ي   ) ه از القرآن سألة اإلعج شة م ارآوا بمناق ذين ش ل ال اد األوائ ن النق احظ ، م سى أن الج وال نن

اٍن    رويج لمع اني والت ى نقض المع وم عل ا تق دور إنم ت ت ي آان اظرات الت ذهب الكالمي وان المن اب الم ن أرب ي وم معتزل
ذه القضية       فضال عن هذا ارجع ، اهتم الجاحظ بقضية اللفظ والمعنى    ، وهكذا، أخرى ة الجاحظ به احثين سبب عناي بعض الب

  :إلى عاملين هما
  .سلطان الشعر القديم الذي فرضه النقاد أنفسهم شيئًا فشيئًا )1
 .)10(يقوم على الصنعة والتدقيق في المعاني، ظهور أبي تمام بمذهب جديد في الشعر )2

  :فظ والمعنى قولهولعل من أشهر النصوص النقدية التي جاء بها الجاحظ  التي تخص قضية الل
يُّ        " يُّ والعرب رويُّ   ، والمعاني مطروحة في الطريق يعرفها العجم دويُّ والق وزن             ،والب ة ال شأُن  في إقام ا ال دنيُّ وإنَّم والم

اء  ،وسهولة المخرج ، وتخيُّر اللفظ  ع     ، وآثرة الم سَّبك   ، وفي صحَّة الطب سج            ، وجوَدة ال شعر صناعٌة وَضْرب من النَّ ا ال فإنم
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  .)1("صويروجنٌس من الت
ا  ،إن المعنى الذي يريده الجاحظ هنا هو المعنى العام المشترك بين الناس          وهو لفظة تدل على معنى وآل الناس يعرفونه

رم          ، آرصيد في أذهانهم     ذلك والك وفر            ، ... فمعنى الليل مطروح لكّل الناس ومعنى الشجاعة آ ا يت شعر فهي م اني ال ا مع أم
ى      فيه ما ذآره الجاحظ في بقية الن       وا إل ل من تنبه ص ومن هنا فللمعنى المطروح على طريق الجاحظ فهم أخر ألنه من أوائ

ا     " أن األسلوب األمثل يبدأ من الحرف وصوال إلى البناء المتكامل للعمل األدبي         تمتعنا به ة حسنة اس ى  ، فإذا آانت الكلم عل
ن الحسن  ا م ا فيه در م ردات يتفاضل  )2("ق اء للمف اليب بن شعر أس شعراء اى أن لل ا ال اظ ، فيه و األلف المعنى المطروح ه ف

  . واألرصدة اللغوية المخزونة في األذهان
ة                لوبه الغراب د في أس ى من اعتم ه يحمل عل ر     ، واهتمام الجاحظ باألسلوب جعل ك في النث ان ذل و آ ى    ، ول و ينكر عل فه

ة  ابير المتكلف اء شغفهم بالغريب وبالتع ة، األدب شواهد دال ثال ب ار )3(متم ا معي ده، أم ي عن ر الفن ي أن ،  التعبي و ف تجتنب " فه
الغ     ، وال تجعل همك في تهذيب األلفاظ وشغلك في التخّلص إلى غرائب المعاني           ، السوقّي والوحشي  صاد ب وفي  ، وفي االقت

  . )4("وخروج من سبيل من اليحاسب نفسه ، التوسط مجانبة للوعورة
وب          ورأى الدآتور محمد زآي العشماوي أن عبارة الجاحظ حول           الغرض المطل المعاني المطروحة في الطريق التفي ب
أن جعل          - في نظره    -وتترك الباب مشّرعًا الفتراضات وتساؤالت مختلفة ألن الجاحظ          ى ب  نفى الحسن في الكالم عن المعن

ى شيء وصياغته شي                " ثم عاد فأثبت الُحسن للصياغة      ... المعاني مطروحة في الطريق    ذا أن المعن ء فهل المقصود من ه
  . )5("أخر؟ أم المقصود أن العبرة في الشعر بصياغته وليست بأفكاره أو معانيه؟

ة                 وا بمقول ذين أعجب بيد أن هذه الحيرة التي انتابت الدآتور العشماوي ال يشترك فيها معه آثير من النقاد المحدثين ال
ا آانت صالحة لزمانه             ، الجاحظ هذه  ذا مثلم اض      ، اوعدوها مقولة خالدة تصلح لزماننا ه ك مرت د المل دآتور عب ول ال يق

ر المدرسي         : " معلقا ستوى التنظي ى م ة      ، ولعل هذا أول رأى في النقد العربي أن يرقى إل ة قائم شعر بني ل ال ى تمث أي إل
ا        ، على مالحظة اللغة الفنية المستعملة في النص       ى   ، والحرآة التي تتحكم في هذه اللغة فتفضي بها إلى نحو غايته م عل ث

نص                 نظام العال  ًا لل ة مع ة والداخلي ن المظاهر الخارجي ي          ، قة الحميمة التي تربط هذه الشبكة م ة الت ة الفني ى الرؤي م عل ث
  .)6("يطرحها هذا النص الشعري 

أما المعاني المطروحة في الطريق فهي    ، فالمعاني الشعرية إذا ال يعرفها إال صاحبها من حيث صياغتها في لغة خاصة      
ه أو قصره أو                   . معنى عام فالليل  ، المعاني العامة  شاعر عن وحشته أو طول ر ال ى خاص إذا عب وقد ينتقل هذا العام إلى معن

  .فهي األلفاظ قبل الدخول لالستعمال،... برده أو
ة                     ، إذا فمقولة الجاحظ السابقة لم تكن من باب نافلة الحكم          دو نظري د أن تغ ا بع أّن استطاعت فيم ل جاءت عن وعي وت ب

ؤثرة                      نقدية ثابتة فهم منه    ة الم شعرية الموحي اظ ال ار األلف أنق في اختي صياغة والت شيد بال ا الدآتور بدوي طبانة أن الجاحظ ي
الن براعة المفتن إنما تبدو واضحة في قدرته على رسم اللوحة الفنية الرائعة الن العناية باألسلوب واالهتمام بالصياغة هو                    

  .)7(بيرا فنياالذي يعبر عن الحقائق تع،  نظرة المفتن إلى الفن
ه يتحدث في مواضع       ) الغرض أو  القصد    (فضال عن هذا يتأآد مذهب الجاحظ في غلبة اإللحاح على المعنى بمفهوم              ان

ة إخراج               تم بكيفي اني فيه اظ والمع ان والمتخلجة في                  " أخرى عن األلف صدور والمتصورة في األذه ة في ال اني القائم المع
  . )8("النفوس 

  .)9("يحي تلك المعاني ذآرهم  لها وأخبارهم عنها واستعمالهم إياها "لفاظ والعبارات بأنه ويعبر عن تحقيقها باأل
الء احد                   داع وان اي رة اإلب ة بفك ة ومحكوم ى أسس اجتماعي ة عل ويذهب الجاحظ إلى أن العالقة بين اللفظ والمعنى قائم

ل أن        " تعبير نفسها   الطرفين األولوية في التعبير دون األخر ُيعد مسًا وتشويهًا لعملية ال           ى قب أ رسم المعن اء من هي فشر البلغ
ًا      ه الزاق اء    ، )10("يهيئ المعنى عشقًا لذلك اللفظ وشغفًا بذلك االسم حتى صار يجر إليه المعنى جرًا ويلزق ك الن عدم إيف وذل

شدانه أحداث لع                        ق ببراعة اللفظ ون م والمطابق والتعل ين طرفي       المعنى الغامض في ذاته حقه في اللفظ المالئ وازن ب دم الت
ى                      وم عل الداللة وتأسيسًا على ذلك يذهب بعض الدارسين إلى أن القاعدة األولى والعامة لعالقة اللفظ بالمعنى عند الجاحظ تق
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ى    ة اللفظ والمعنى         .) 1(مطابقة اللفظ للمعن د عن ثنائي ة     ،فالجاحظ يبتع ى اللغ ه مقصور عل ان مطروحة في     (فكالم وهي مع
شرآافة         "اقامة النسج وجودة السبك وآثرة الماء       "وهو سياقات   والكالم  )الطريق   د الب ولكن  ،فااللفاظ وهي محايدة واحدة عن

ى        ساس ال ذا االح اج ه ذلك يحت ساسه ول سب اح ستعملها بح ل ي تعمال آ ي االس اء :ف ف ،البن ق،الرص ، التعلي
  . النظم،التصوير،النسج

ى واللفظ صورة              ويأخذ مبدأ المطابقة والمشاآلة بين اللفظ والمعنى عند        الزم المعن  الجاحظ مدى أوسع يصبح بمقتضاه ت
  .)2(للوظيفة المبتغاة أو تمشيا مع خاصية في اللغة آقيامها على غزارة الدالالت

ة                    ة مباشرة افهامي ة تبليغي ، )3(فمبدأ الوضوح واعتماده الداللة التصريحية في عالقة اللفظ بالمعنى مشروط بتحقيق وظيف
ن   ك م شف ذل ا يست ه  آم ان بأن ا البي احظ معرف ول الج   :ق

  .)5(" ومعناه في ظاهر لفظه، أحسن الكالم ما آان قليله يغنيك عن آثيره" وان ، )4("الداللة الظاهرة على المعنى " 
  :فقد وقف عند جودة اللفظ والمعنى وذلك في تقسيمه الشعر إلى أربعة أضرب) هـ276ت(أما ابن قتيبة 

اه         اد معن اه        ، ضرب منه حسن لفظه وج اه وقصرت ألفاظه         ، وضرب حسن لفظه دون معن اد معن وضرب  ، وضرب ج
  .)6(تأخر معناه وتأخر لفظه

ي    ب الفن ا بالجان ا وموازنته دعو إليه ي ي ة الت يم االجتماعي ى الق ة عل ن قتيب ن حرص اب ابع م سيم ن ذا التق إن ه
ين        فحينما يرى شعرا ال يؤدي قيمة اجتماعية مثًال ولكنه جيد من الوجهة الفنية               ق ب ف يوف ا؟ آي ه هن ذي يفعل ا ال فم

رين               ذين األم ين ه ن      . الجمال الفني واالفتقار إلى الواجب االجتماعي إذا البد من التوسط ب د م شعر جي ان ال إذا آ ف
ة                     ال عن بقي ذا يق زل وهك شعر الغ ى وراءه آ ظ وال معن د اللف ه جي ال عن ة ق ة اجتماعي ل قيم الناحية الفنية وال يحم

  : التي جاء بها قول األعشى في امرأةومن األمثلة، تقسيمه
  

احي   ا آأق وفوه
  

ل     م الهط داه دائ  غ
  

ا   راح ب يب ب ا ش  آم
  

ل    سل النح ن ع  )7(رد م
  

  

ى اللفظ فقط               ى أن البالغة ال تقتصر عل دل عل ى جودة اللفظ والمعنى ي ة عل ن قتيب ى    ، وتأآيد اب ى المعن وال تقتصر عل
  .وقد تكون فيهما جميعا وقد تنقصهما جميعا، نىوإنما تكون في اللفظ وقد تكون في المع، وحده

ول        ى إذ يق ظ والمعن ين اللف ق ب رابط الوثي ة الت ى أهمي ة إل ن قتيب ار اب ذا أش ن ه ضال ع   : ف
ل             ، وللعرب المجازات في الكالم     "  تعارة والتمثي ا االس ول ومآخذه فمنه ا طرق الق أخير     ، ومعناه ديم والت "..... والقلب والتق

ريم   وبكل هذه المذاهب نزل      رآن الك سنة                 ، الق ى شيء من األل ه إل در احد أن يترجم ذلك ال يق و أردت         .... ، ل رى انك  ل أال ت
الى   ه تع ة قول   :ترجم

ى      >َوِإمَّا َتَخاَفنَّ ِمن َقْوٍم ِخَياَنًة َفانِبْذ ِإَلْيِهْم َعَلى َسَواء        < ه حت ذي أودعت ى ال  لم تستطع أن تأتي بهذه األلفاظ مؤدية عن المعن
  .)8("وتظهر مستودعها ،  وتصل مقطوعهاتبسط مجموعها

ستودعا                                   ة في الترآيب تصبح م ين اللفظ والمعنى وان الكلم رابط ب ة والت ذا يصب في صميم العالق ة ه ن قتيب وآالم اب
  .وإنها تحمل في الترآيب أغراضا ال تدل عليها وهي مفردة، لمعان آثيرة غير معناها المعروف

ظ وا ين اللف ع ب ة يجم ن قتيب ىأي أن اب بح، لمعن ودة والق ًا للج ا يتعرضان مع ى اآلخر، وهم دهما عل ة ألح وال ، وال مزي
  .)9(استئثار باألولوية ألحد القسمين

ار "فضال عن هذا يعرض ابن قتيبة لقضية اللفظ والمعنى في آتابه             ن       " عيون األخب ًا حول البالغة لعمرو ب ل آالم وينق
  :عبيد مفاده أن البالغة هي

ةوهنا                 )10("ن إفهام تخّير اللفظ في حس   " ه للثاني  اى في استعمال المفردات وتخيرها واحدة واحدة وجعل آل واحدة مؤاخي

                                                 
 .20: اللفظ والمعنى في التفكير النقدي والبالغي عند العرب:ظ) 1(
  .187: ، والرؤية البيانية عند الجاحظ282: التفكير البالغي عند العرب أسسه وتطوره: ظ) 2(
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ام   صل االفه تجابة       ، يح رعة اس ي س ة ف ان رغب د األذه ة عن ي األذان المقبول سنة ف اظ المستح ؤتى باأللف ى أن ي دعو إل وي
داوال             يوضح الم  : " المستمعين وقد فسر الدآتور فايز الدايه ذلك القول بأنه         ر ت صيغ ولألآث اء لألقصر من ال راد وهو االنتق

  .)1("من بين المترادفات والمتقاربات في الموضوعات المطروقة 
ة اللفظ والمعنى            ) هـ286ت(إما المبّرد    ضايا نظري ل ق درس والتحلي اولوا بال ، فقد استفاد من مجهودات السابقين الذين تن

شعر أم بالغة الخطب       : أي البالغتين ابلغ  : " ذ سأله احمد بن الواثق    فهو يتحدث عن البالغة بين اللفظ والمعنى، إ        ، أبالغة ال
المعنى       : " أما رد المبرد فقد قال    "  ابلغ   - أعزك اهللا    -والكالم المنثور والسجع؟ وايتهما عندك       إن حق البالغة إحاطة القول ب

ويحذف منها الفضول   ، وان يقرب بها البعيد   ، لهاحتى تكون الكلمة مقاربة أختها ومعاضدة شك      ، واختيار الكالم وحسن النظم   
")2(.  

ري                    : فالمبرد هنا يريد   غ في االستعمال النث شعري أم ابل غ في االستعمال ال نظم       ،أتكون الكلمات ابل ه بحسن ال أي ،فأجاب
ا واحد ولكن طرق                                   ر  والمعنى فيهم سها في النث شعر هي نف ة في ال ان الكلم ن   توخي العالقات بين الكلمات وإال ف أداء الف

ول   ،تختلف وتجعل من السياق بليغا هنا وبليغا هنا    ا يق إال إن المبرد يحاول تحديد المسألة لغرض اإلحاطة بجزئياتها وهو آم
دال            ، الدآتور حمادي صمود قام بعملية تأليف تقوم على ثالثة مستويات تقوم على التدرج             ة ال ام يتصل بعالق ا لغوي ع أوله

ه     أما المستوى ال  . بالمدلول ار              ، ثاني فيتصل بخصائص الدال ذات وم االختي ى مفه ر مباشرة عل ة غي ده بطريق ل في تأآي ويتمث
ار        ، آممارسة من اختصاص المتكلم أو الكاتب تقوم على خصائص المختار، أما المستوى الثالث               فيخرج من محور االختي

  . )3(ناسق بين الوحدات في نطاق البنية العامةوهو يؤآد على اللحمة بين األجزاء والت... أو االستبدال إلى محور التوزيع
ه                    شعرية التي ضمها آتاب ارات ال ى االختي ين اللفظ      ، )4()الكامل (فضال عن هذا آشفت تعليقات المبرد عل ة ب عن موازن

ه            اني نحو قول نظم        : " والمعنى إذ وضع أوصافا لأللفاظ وأخرى للمع اظ وحسن الرصف ومستوى ال د األلف ول  "ومن جي ق
  : يرثى حصنًا بن حذيفةالنابغة

  

هم  أبى نفوس م ت صٌن ث ون ح  يقول
  

وحُ     ال جن صٍن والجب ف بح  وآي
  

زل      م ت ور ول وتى القب ظ الم م تلف حيحُ       ول م ص سماء واألدي وم ال  نج
  

ه   اء نعّي م ج ل ث ا قلي  فعّم
  

وُح   و ين ّي وه دّي الح ّل ن  )5(فظ
  

  

ى ألّن حسن ال                   ى المعن ا إل رد هن ارة المب دم إش ظ            وعلى الرغم من ع ى اللف شير إل نظم ي ستوى ال إال أن  ، رصف أو م
ي       ي المتلق ؤثرة ف صورة الم صال ال ى إي شاعر إل وة ال و دع رد ه دف المب ب    ، ه صوصية الترآي دا خ رف جي ه يع ألن

شعري ادي، ال ه عن الخطاب الع ي اختالف ساهم ف ي ت ذه الخصوصية الت دف االبالغي ، ه تم باله ا يه تم أول م ذي يه ال
ة         عكس الخطاب اإلبداعي ال     ة اإلبداعي ع الوظيف شعرية م ة ال ة الجمالي ه الوظيف انق في اظ    ، ذي تتع سق األلف شعر ين الن ال

زة                     واها شعرية متمي ع س ا بالتواشج م ا ليجعله ك   . وينظمها بطريقة ما بحيث يخرجها عن عاديته ق    " وذل اطة الخل بوس
شاعر   ال ال ادال النفع ون مع ذي يك صويري ال ال  ، الت ذي يحث الخي ال ال ذا االنفع اء  ه ب البن ل وترآي ادة تحلي ى إع عل

  . )6("اللغوي
ز  ن المعت ا اب ـ296ت(أم ر بعضهما  ) ه ديث عن أث ن خالل الح ى م ظ والمعن ين اللف اط ب ديث عن االرتب ز الح د رآ فق

  :ومن ثم يمتلك ابن المعتز رؤية خاصة في الشعر  يكشف عنها قوله، ببعض
  

اق    يُق نط ه ض شعر في  إنَّ ذا ال
  

ن     الم م ل الك يس مث االل اء ق  )7(ش
  

  

ول            ردة          ، إذ يجعل للشعر ماهية خاصة وطبيعة تختلف عن غيره من الق شعري للمف سبب خصوصية االستعمال ال أي ، ب
  .)8("ترفًا أو هواية " فلم يكن الشعر عنده ، قيود على استعمال المفردة الن مجال الشعر مجال ضرورة وقيود 

شعراء               ومن هنا أشاد ابن المعتز بالشعراء المحدثين         ة ال الذين يذهبون في شعرهم إلى نمط اإلعراب فضال عن األخذ بطريق
  :المحدثين جاء ذلك في تعليقه على أبيات ابن ميادة التي أولها

  

ه    ت ب ٍد علق ي ي ؤادي ف أّن ف  آ
  

بُه  ل قاض ضب الحب اذرًة أن يق  مح
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ا ال عنه شعراء: " إذ ق ر ال ا أآث اظ يعجز عنه ان وألف ذه مع ع إ، فه د جم ه ق صاحتهم محاسن فان دار اإلعراب وف ى اقت ل
  .وهو يشيد بتعليق األلفاظ بعالقات جيدة . )1("المحدثين وملحهم

ز من            ، فضال عن هذا عرض ابن المعتز لعيوب المعنى وأثرها في النص الشعري            ن المعت ويرى بعض الدارسين أن اب
ن          ، المعاني العميقة في الشعر   فهو مع   ، النقاد الذين يجمعون بين مذهبي أبي تمام والبحتري في الشعر          ام واب و تم ان أب ا آ آم

ه             ة األسلوب وجمال صنعة والترف       ،الرومي، فضال عن حفاظه على عذوب ار ال يته بآث ان يفعل       ، وتوش ا آ ديع آم وان الب وأل
ة       ري واب                          ، البحتري وسواه وهو زعيم هذه الطبق ام والبحت ي تم ى أن يضعوه مع أب اد إل شعر النق ه في ال د دفعت مكانت ن وق

  .)2(الرومي في طبقة واحدة
المعنى           ة اللفظ ب ديع                      ، لقد أثر علم البديع في عالق أثير في مجموعة من الخصائص ميزت شعراء الب ذا الت ى ه د تجل وق

ابين                         ديع م المحدثين أمثال بشار بن برد وأبى نواس وأبى تمام فقد تميز هؤالء الشعراء عن أسالفهم ومعاصريهم وباعد الب
ذى         شعرهم والنماذج ا   اال يحت ذآر د  ، لقديمة التي  آانت مث ل                 .وي انوا محدثين مث ل آ اد أن أصحاب مذهب األوائ شكري عي

اظ   ، ولكنهم محدثون يخافون المغامرة ويطلبون السهولة     ، غيرهم تنكروا العويص    ، ولذلك استنكروا الغريب من األلف ا اس آم
  .)3(من المعاني

صياغة        ، د إلى أن الجمال المحسوس    ويبدو أن الترآيز على اللفظ في بعض األحيان يعو         أو الغريب راجع إلى اللفظ أو ال
شعر                          ، مادام الشعر آالما موسيقيا   ، اللفظية ة األساسية في ال أن القيم شعر ب ا ي م م تلمس في آالمه يس من الصعب أن ن ، ول

د أن ضاق                ، أو حسن التعبير فيه   ، محكومة بإتقان الصياغة   د بع سعا للجدي ذي يبقى مت اني   وهو المنفذ ال دان المع وجرى  ، مي
  .حبلها على أْلسنة الشعراء

ول            ) هـ322ت(أما ابن طباطبا العلوي   ين اللفظ والمعنى إذ يق ه يفصل ب ه ان واردة عن ة ال د بينت النصوص النقدي : " فق
ا         زداد حسنا في بعض                   ، وللمعاني ألفاظ تشاآلها فتحسن فيها وتقبح في غيره ة الحسناء التي ت المعرض للجاري ا آ  فهي آله

يح                 ، المعارض دون بعض   ى قب ى معن ذل عل د ابت وآم من معنى حسن قد شين بمعرضه الذي ابرز فيه وآم معرض حسن ق
  .)4("ولو جليت في غير لباسها ذلك لكثر المشيرون إليها ، وآم حكمة غريبة قد ازدريت لرثاثة آسوتها... البسه

ة     ، فاظ لتدل عليهنالحظ إن مضمون النص يشير إلى إن المعنى يوجد ثم تأتى األل    اظ في الدالل ذه األلف ، وربما قصرت ه
ذي يقصده                   ، غير إن المعنى باٍق آما هو      ى ال احثين من رأى إن المعن اني ومن الب شاآلة للمع اظ م فمن األولى أن تجئ األلف

ى       ، ال يتعدى المعنى العقلي الذهني الذي يخرج منه المرء بفكرة نافعة          :" العلوي ل وهو أصل المعنى أو المعن ان   ، الغف وأال ف
  .)5("المعنى الشعري ال يوجد إال بعد إن تعبر عنه األلفاظ انه معنى تخلقه الصياغة 

نظم          صنعة في    ، إال إن قراءة آتاب ابن طباطبا بتمعٍن تظهر انه من النقاد الذين أآدوا على الصياغة وطريقة ال ائق ال ودق
وفر للفظ ومعا         ، ربط أجزائه بعضها ببعض    ا ينبغي إن يت ال       وم ة ق ه من مالءم ارة           :"... ني ى حظه من العب اء آل معن ، وإيف

رز في أحسن زّي وأبهى صورة                     ى يب اظ حت شاآله من األلف سبيكة المفرغة    .. وإلباسه ما ي ل يكون آال نم  ، ب ، والوشي المنم
  .)6(..."وتكون قوافيه قوالب لمعانيه... والعقد المنظم والّرياض الزاهرة

وم           فضال عن هذا أآد ابن طباطبا ع       ة التي يق شعري هي احد األسس المهم ى ال لى أهمية المعنى معتبرا أن صحة المعن
  :عليها الشعر الجيد إذ قال

ه                              " ه ل م قبول در ت ه من الك ة اللفظ وصفا مسموعه ومعقول ى وعذوب فإذا اجتمع للفهم مع صحة وزن الشعر صحة المعن
  :  ولهذا عاب معنى قول لبيد)7("واشتماله عليه

  

وم الف و يق هل ل أو فّيال  ي
  

ل      امي وزح ل مق ن مث  )8(زّل ع
  

  

  .)9("ليس للفيال مثل أيد الفيل فيذآره: "ألنه
ه او حسنه               ده اللفظ      ، ويبدو أن ابن طباطبا لم يوضح مراده بلطف المعنى او جمال دار األمر عن ا م ذي يكسو    ، إنم و ال فه

ه             ، المعنى الجمال  ده في قول ة عن اذا ورد ع   "ومن هنا فال معاني جميل ان                ف ام البي و اللفظ الت ى الحل شعر اللطيف المعن ليك ال
  .)10("مازج الروح والءم الفهم وآان انفذ من نفث السحر، المعتدل الوزن
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را                     زازا آبي ، ويبدو أن تأثير الشعر عنده يكمن في تكامل أطرافه واستوائها وهذا يعني اعتزاز ابن طباطبا باألسلوب اعت
ام باألسلوب ب         ده            ومن وراء هذا االهتم ه ونق ه وتقويم النظر في شديد ب ام ال ة الكلمات            ، دأ االهتم د بالطبيع ذا النق اول ه د تن وق

  .ولبنات يقوم بها البناء الفني، واأللفاظ باعتبارها مفردات تتكون منها العبارات
شعر      ) هـ337ت(أما قدامة بن جعفر      ه لحد ال ه   : فقد تناول قضية اللفظ والمعنى من خالل تعريف ى ان ول م  " عل وزون ق
  .)1("مقفى يدل على معنى 

ه نظر          . فالمعنى هنا هو المعنى الشعري وإّال فكل آالم العرب المفيد يدل على معنى             وأول ما يبدو من عمل قدامة هو ان
ى   ة وه ه األربع سب مكونات شعر ح ى ال ة  :إل ب واللغ اطع، الغري وافي والمق وزن،  الق روض وال ظ(الع اني )اللف ،المع

  .)2(والمقاصد
وزن    ، عناية تامة.. امة أن هذه المكونات األربعة قد عنى الناس بوضع الكتب فيها        ويرى قد  فاستقصوا أمر العروض وال

  .)3(وما يريد بها الشاعر، وتكلموا في المعاني الدال عليها الشعر، وأمر الغريب والنحو، وأمر القوافي والمقاطع
د   : " وفي ذلك يقول، متفننفالمعنى عند قدامة يتنوع بتنوع مناشط الحياة وقابلية ال        ا أري ومما يجب تقديمه وتوطيده قبل م

ر            ، أن أتكلم فيه أن المعاني آلها معّرضة للشاعر        ا أحب وآث ا في م روم        ، وله أن يتكلم منه ى ي ه معن ر أن يحظر علي من غي
  .)4("والشعر فيها آالصورة ، الكالم فيه إذ آانت المعاني للشعر بمنزلة المادة الموضوعة

و من أنصار            والناق رداءة فه ان الجودة أو ال صياغة لبي د في مقولته هذه يتفق مع الجاحظ في االعتماد على التصوير وال
  .الصياغة

ول    ، وال يقف أمر المعاني عند قدامة في المتآلفة  بل يذهب إلى غير ذلك في أن المعاني المتناقضة إذا أحسن صاحبها الق
صيدتين أو       : " ولذلك يقول،وعالمة الجودة، فيها فهي سمة العبقرية    سه في ق شاعر نف ضا أن مناقضة ال ومما يجب تقديمه أي

ا حسنا               ، آلمتين ك ذم د ذل ه بع ه   ، بان يصف شيئا وصفا حسنا ثم يذم ر منكر علي ه   ، غي إذا أحسن المدح   ، وال معيب من فعل
  .)5("واقتداره عليها، بل ذلك عندي يدل على قوة الشاعر في صناعته، والّذم

ي أوال،  نالحظ هنا    أن قدامة يرآز على الجوانب الشكلية في العملية النقدية واإلبداعية إذ يفصل بين المبدع وإنتاجه األدب
  . ويفصل بين النص األدبي والواقع االجتماعي وما يشتمل عليه من قيم وأفكار ثانيا

ه       اد من ه وأف سابق ل دي ال راث النق ل الت ر تمث ن جعف ه ب دو إن قدام اد  ، ويب ه أف ز   ولعّل ر بتمي ة األخي احظ لعناي ن الج م
شعر         ، الخصائص النوعية للشعر لدى نقاد متخصصين      ايتهم بال اوتين في عن الم    ، فلقد وجد الجاحظ العلماء متف د يتوقف ع فق

ين النص            ، ويتوقف ثالث عند اإلخبار   ، ويتوقف آخر عند اإلعراب   ، عند غريب األلفاظ   ة ب دون مقارن ا يعق وهؤالء جميعا أم
ه               ، آخرالشعري وشيء    ة في النص ال تكشف عن جماليات ون بجزئي د المتخصص         ، أو يعن تش عن الناق ذي  . والجاحظ يف ال

  .)6(يهمَّه جمال النص الشعري لذاته، وليس بمقدار عالقته بغيره
وما تؤديه تلك األلفاظ من معان لغرض الوصول   ، فقد اهتم في موازنته بين الشاعرين بألفاظهما      ) هـ370ت(أما اآلمدي   

فكان يحكم بالجودة والرداءة على الطائيين من خالل تتبعه لأللفاظ وموافقتها للمعاني التي      ،  فكرة الشاعر وما يقصد إليه     إلى
ديما                 ، عبر بها عنها   د العرب ق ة عن اني مألوف د أن تكون المع ره من              ، لذلك فاآلمدي يري ى غي شاعر معن ى ال إذا وافق معن ف

ه    ، ما فعل أبو تمام فهذا ماال يرضاه االمدي       أما إذا خالف آ   ، القدماء فال بأس بذلك    ال عن ا ق ؤثر     : " ومن هن إذا آنت ممن ي ف
  .)7("المعاني الغامضة التي تستخرج بالغوص والفكرة فأبو تمام عندك اشعر

  :ومن األمثلة التي جاء بها االمدي قول أبي تمام
  

حىً    ه ض اق أعالم ت أعن د ُظّلل                       وق

ي     ٍر ف ان طي ل  بعقب ّدماء نواه  )8( ال
  

  

شرب األول      : " فقال، ألنها لم تكن مالئمة للمعنى    ) نواهل(فقد اخذ عليه استعماله لفظة       ل ، نواهل من النهل وهو ال : والعل
ر      وارح الطي ائر ج ان وس شرب والعقب د ال شرب بع   ال

  .)9("وإنما تأآل اللحوم، التشرب الدماء
ة     فالقضية هنا مرتبطة بثقافة الشاعر ومدى تمكن       ه من لغته لكي يتحاشى مثل تلك األلفاظ وان يأتي باأللفاظ التي تعبر بدق

شعري  ى ال ى،عن المعن وزون مقف ظ م رد لف يس مج ده ل شعر عن صوير  ، الن ال صر الت ه عن ذا مضافا إلي ل ه و آ ا ه وإنم
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  .الذي يتميز به شاعر على آخر،والخيال 
زة    ة الممي ق الخاصية الفني ى ضرورة تحق دي عل ن   ويحرص اآلم اد ع ال واالبتع اة الخي ى مراع وم عل ي تق نص الت لل

       :الحقائق الواقعية والعيش في أجواء فنية وذلك في رّده على من عاب قول البحتري

ه  ِق خلق ِي برون صبغت أخالق         َف

ِه   اجهن ِبعذب دلُت أَج ى َع  )1(َحت
  

  

ان          وذلك انه ليس هناك صبغ على ا      ، والمعنى صحيح "الذي يقول عنه اآلمدي      أ المعني ى يتكاف لحقيقة فيقابل بذآر لون حت
وم بعضها                   وال مشروب عذب وال أجاج على الحقيقة فيستعمل ذآر المزج وإنما هذه استعارات ينوب بعضها عن بعض ويق

  .)2("ألنها ليست بحقائق فيما استعيرت له ، مقام بعض
شعر العربي ا                 ى خصائص ال ستند إل راءة اآلمدي           ونتيجة هذا آله نالحظ أن اآلمدي ي رئيس في ق اس ال ا المقي ديم ألنه لق

ري   (واهتمام االمدي في الموازنة باستحضار الشعر القديم أو ما يماثله           ، لشعر الشاعرين    شعر المحدث      ) شعر البحت ام ال أم
  .)3(وإبعاده عما لحق به من خروقات للقديم على يد أبي تمام) أي الشعر المحدث(بهدف تنقيته 

شاعر أن تكون                          فضال عن هذا ال يك     د من ال ا يري د إنم سبك الفني الجي تفي اآلمدي بإيراد المعاني خالية من البالغة أو ال
، معانيه على درجة عالية من الدقة والتأثير ولهذا رأى أن لطيف المعاني إذا جاء في غير بالغة والسبك جيد وال لفظ حسن             

  . )4("عبير على خد الجارية القبيحة الوجه أو نقش ال، مثل الطراز الجيد على الثوب الخلق" آان ذلك 
دقيق في لفظ رديء            المعنى ال شعراء ب ى من ال رى أن من أت ذا فاآلمدي ي د ذهب بطالوة       ، وله أليف فق مع سوء في الت

ا     سدها وعماه ى طول التأمل         ، المعنى وأف ذوق إل م   ، وأحوج المت ر الفه ة ألن             ، وتحي د عن الفطرة والبالغة العربي ذا يبع وه
ا وتحيف اللفظ خرج                ، حيث يسود القصد واالعتدال بين اللفظ والمعنى       "بلغ آماله   األديب ي  ة آله ى باألهمي تبد المعن إذا اس ف

م             ز العل ى حي رة األدب إل ي                       ، األثر المنشأ من حظي ر األدب ة األث ه هبطت قيم ة في ذات ى وصار غاي وإذا تحيف اللفظ المعن
  .)5("وأصبح أشبه بالزخرف والصناعة منه بالفن السامي

ده    ، وحسن إيقاعه ، وسالمته، ويولي اآلمدي اللفظ عنايته فيجعل أآثر صفات البالغة تقوم على جودته           إصابة المعنى    " فهي عن
در الحاجة والتنقص نقصانا يقف دون                   ، عذبة، وإدراك الغرض بألفاظ سهلة    د على ق مستعملة سليمة من التكلف التبلغ الهذر الزائ

  .)6("الغاية 
ة             نالحظ أن شروط   را من المالمح اإليقاعي سهولة اللفظ ال    ،  بالغة اللفظ تحمل آثي سجام في نطق            ف وفر االن  تتحقق إال بت

ا    ة       ، الحروف والتالؤم بينه ذا شرط لتحقيق العذوب ى أآمل وجه إال إذا سلمت الحروف من التكلف في                      ، وه تم عل التي الت
بعض    تعليق الشاعر أل" نظمها أي إذا سلمت من المعاظلة ويعنى بها   اظ البيت بعضها ب داخل لفظة من اجل لفظة      ، ف وان ي

  .)7("وان اخل بالمعنى بعض اإلخالل ، تشبهها أو تجانسها
نظم       أليف وال سن الت اره لح ي إنك اظ ال يعن ات واأللف داخل الكلم اره لت إن ، إال إن إنك   ف

ى بعض ويأخذ بعضه         هذا آال  : البلغاء والفصحاء لما وصفوا ما يستجاد ويستحب من النثر والنظم قالوا          "  دل بعضه عل م ي
نظم   " على أن تكون الغاية في ذلك التناسب بين اللفظ والمعنى         )8("برقاب بعض  ر وال وال ، ولم يريدوا به هذا الجنس من النث

ا                         ، قصدوا هذا النوع من التأليف     شاآلة له ا الم ة مع أخته ا وجاءت الكلم ا في مواقعه اني إذا وقعت ألفاظه وإنما أرادوا المع
سمة الكالم            ، التي تقتضي أن تجاورها لمعناها    و ه ق بيله          ، إما على االتفاق أو التضاد حسبما توجب ذه س د ه شعر الجي ر ال وأآث
")9(.  

در الحاجة                ة       ، ومن شروط البالغة عند اآلمدي أن ال تبلغ األلفاظ الهذر الزائد على ق صانا يقف دون الغاي نقص نق ، وال ت
دار     ، راقبة العقلية والمنطقية  وهذا يخضع النص الفني لنوع من الم       ا       ،ويجعله مقيدا بالقياس وإصابة المق وم اآلمدى هن إنَّ مفه

  .  يعتمد على مقولة عربية خالصة مفادها انَّ البالغة اإليجاز مع إصابة المراد 
ا صلة نسب را              ) هـ392ت(إما القاضي الجرجاني     صلة بينهم ضا أن  فانه يربط بين اللفظ والمعنى ربطا وثيقا جاعال ال ف

  :يعود الجمال ألحدهما دون اآلخر ورد هذا في قوله
ة             "  وزن وإقام فأقلُّ الناس حظًا في صناعة الشعر من اقتصر في اختياره ونفيه وفي استجادته واستسقاطه على سالمة ال

ه مستخرجه  أومعنى غامضا قد تعمق ف ... ثم آان همه وبغيته ان يجد لفظا مروقا وآالما مزوقا     ، اإلعراب وأداء اللغة   م  .. ي ث
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سج ، اليعبأ باختالف الترتيب  ا       ، واضطراب النظم وسوء التأليف وهلهلة الن سبر مابينه ا وال ي اظ ومعانيه ين األلف ل ب وال يقاب
  .)1("من سبب 

ة               ، فما يريده الجرجاني هو ان يكون الشاعر ذا قدرة في صياغته            رة الموحي ه المعب اء آلمات ة في انتق وذا حساسية مرهف
ستعمل الكلمات لتعطي              ، لةذات الدال  ه أن يعرف آيف ي سه وعلي ه نف ا تجيش ب ثم يعرف آيف يوفق بين هذا جميعا وبين م
ين               " مدلوالتها   ة وتمك ة ومضامينها العاطفي فالكلمات في الشعر تستعمل استعماال خاصا من شأنه أن يبرز جوانبها الوجداني

ا      الوصول إلى هذه النواحي عن طريق دراسة صلة الكلمات           ا  ، بمدلوالتها االجتماعية فالكلمات لها معانيها ومغزاه وبتفاعله
  .)2("مع نصوصها التي وجدت فيها يتضح لنا قيمتها الوجدانية فضال عن مضمونها الفكري

اني   اظ والمع ين األلف ة ب ة  المالءم ى أهمي وا إل ذين فطن اد ال ل النق ن أوائ اني م ان القاضي الجرج د آ ان ، لق ا يختلف وهم
ى             ،)3(جنس ونوع العمل األدبي والغرض منه     باختالف   ى المعن ضلية للفظ عل ى     ، والذي يبدو أن ليس هناك أف ى عل أو المعن

راد       ، اللفظ فكالهما يشترآان في تحقيق الهدف المنشود   ى الم ى المعن ا إل فهي تعمل   ،وذلك الن األلفاظ أداة تصل من خالله
د أن يتضمن                    اللفظ إذا آان على     " في تحسين معارض المعاني ألّن       ه فالب ى من ى وزن آخر أعل ل إل وزن من األوزان ثم نق

ضمنه أوال      ا ت ر م ى أآث ن المعن رورة          ،م ى ض ادة المعن ب زي اظ وج ي األلف د ف إذا أزي اني ف ى المع اظ أدل عل الن األلف
ى       ،)4(" دة بي  ، ويحدث هذا في المبنى الصرفى  الذى اقرَّ انَّ زيادة المبنى زيادة في المعن ة وطي ر    فالعالق ذلك أن أي تغي ا ل نهم

ة سيضعف                           ة والتصويرية واإليقاعي ين العناصر اللغوي ل ب وازن أو خل في احدهما حتما يؤدي إلى تغير الثاني، وأي عدم ت
ذي        ، إذ شعريته تنبع من تعانق التراآيب المميزة مع العناصر األخرى            ، من شعرية الخطاب وتفرده    دع الحاذق هو ال والمب

  .يغّير في تراآيبها مما يمنح نصَّه خصوصية شعرية تجعله يتميز عن غيره من النصوصُيسّخر إمكانات اللغة و
ان يحاول                   ) هـ395ت(أما أبو هالل العسكري      ه آ ي بأن فقد امتاز موقفه من قضية اللفظ والمعنى وأثرها في النص األدب

ى إن العسكري     ، ورة على المعنى  فجعل الفصاحة للفظ والبالغة مقص    ، تحديد مفهوم اللفظ والمعنى في حدود اصطالحية       عل
  :يوافق الجاحظ في قوله

ا هو في جودة اللفظ وصفائه      ... الن المعاني يعرفها العربي والعجمي والقروي، وليس الشأن في إيراد المعاني  "  ، وإنم
  .)5("مع صحة السبك والترآيب والخلو من أود النظم والتأليف ... وحسنه وبهائه

فيذآر أن األلفاظ هي التي      ، وان سر الجمال يكمن فيها    ،  على قيمة األلفاظ في العمل األدبي      ويحاول العسكري أن يبرهن   
  :فالكّتاب يزينون خطبهم ورسائلهم ليتفاضلوا بمقدار الصفة من الخطبة والرسالة لذا يقول،يقوم عليها أساس التفاضل 

عة واألشعار الرائقة ما عملت إلفهام المعاني فقط  ومن الدليل على أن مدار البالغة على تحسين اللفظ إن الخطب الرائ     " 
ام صنعته   ، وإنما يدل حسن الكالم     ، ألّن الرديء من األلفاظ يقوم مقام الجيد منها في اإلفهام         ، ق ألفاظه   ، وإحك ى  ... ورون عل

  .)6("وفهم منشئه ، فضل قائله
ى            ام المعن ى إفه ود إل دة تق ة والجي اظ الرديئ ذي ال        وهو ال . فالعسكري يرى أن األلف ال الفني ال أ بالجم ا يعب ذا إنم أ به  يعب

ة ع المتع ام م ا اإلفه ط وإنم ام فق ى اإلفه ين ، يهدف إل ز ب دفها ومّي ق ه و هالل شروطا للبالغة آي تحق ا وضع أب ومن هن
ى            ، الفصاحة والبالغة   ى اللفظ دون المعن ده مقصورة عل ا             ، فالفصاحة عن ى الن مهمته ى المعن أن البالغة مقصورة عل وآ

  .)7("إيضاح المعنى وتحسين اللفظ " ء المعنى إلى القلب ألن البالغة عنده إنها
  .وهذا يعني تأآيدًا على قيمة اإلخراج الفني للنصوص وان أي تغير في اللفظ يتبعه تغير في المعنى

ّماه             ) هـ454ت(أما ابن رشيق القيرواني      ًا س ا باب ذه القضية وخصص له تم به اب في اللفظ والمعن    "، فقد اه د  )8("ىب  وق
ه        " عرض فيه لجملة من اآلراء المختلفة والمتعددة التي تخص هذا الموضوع قائال              فمنهم من يؤثر اللفظ على المعنى فيجعل

  .)9("ووآده ومنهم من يؤثر المعنى على اللفظ وال يبالي حيث وقع من هجنة اللفظ وقبحه وخشونته، غايته
  :رق مختلفة باختالف نظرتهم للفظ وقد ذآر منها ثالثاويذآر ابن رشيق أن الذين يؤثرون اللفظ هم ف

  : ويمثلهم بشار في قوله)10("قوم يذهبون إلى فخامة الكالم وجزالته على مذهب العرب من غير تصنع : " أوالها
  

ضرّية  ضبة م ضبنا غ ا غ ا إذا م رت دم ّشمس أو قط اب ال ا حج  )1(ًهتكن
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ه من        : " يكشف عن هذا قوله، لفاظوابن رشيق يميل إلى هذا النوع من األ      ع في ا وق وة أو أشبه بم ى الق هذا النوع أدل عل
  .)2("موضوع االفتخار وآذلك ما مدح به الملوك يجب أن يكون من هذا النحت 

  .)3("جلبة وقعقعة بال طائل معنى إال القليل النادر"فهي التي جعلت اللفظ غايتها وجعلته : أما الفرقة الثانية
  . )4("هي التي اختارت سهولة اللفظ وقبلت منها الرآاآة واللين المفرط: ثالثةوالفرقة ال

ا              ى سنن العرب في آالمه ة       ، يبدو أن ابن رشيق يرآز هنا على األلفاظ فهي إما عل ا من محاول ل من ورائه ا الطائ وإم
ا    وإما أن تكون رآيكة ويبدو إن  األفضل هم الطائفة األولى التي            ،التشّبه بكالم العرب     ، سارت على سنن العرب في آالمه

ل  ، وهو لم يكتف بوصفهم بالسير على مذهب العرب    ... فمال إلى تفضيل الطائفة األولى    ، وآأّنه يميل هنا إلى الذوق القديم      ب
ه  ، ومن سار على هديه فهو المقبول المفضل عند ابن رشيق، فالشعر إذا هو الشعر القديم، )من غير تصنع (أضاف إليها    ألن

ة        ، ر إلى الرؤى الشعرية وإنما ينظر إلى دالالت األلفاظ ضمن عالقات نحوية محددة            الينظ ثالث متفاوت رق ال فتكون هذه الف
  .بحسب هذا المعيار الذي قرره
ا                      ) هـ471ت(أما عبد القاهر الجرجاني      ى حسن أداء الكلمات لمعانيه ود إل ا يع ارة إنم ال في العب ، فقد ذهب إلى أن الجم

  :لفاظ من االتساق العجيب قالومابين معاني األ
وحسن مالئمة معناها لمعاني جاراتها وفضل  ، هذه اللفظة فصيحة إال وهو يعي مكانها من النظم     : وهل تجد أحدا يقول   " 

ومستكرهة إال وغرضهم أن يعبروا بالتمكن      ، قلقة ونابية ، وفي خالفه ، لفظة متمكنة ومقبولة  : وهل قالوا ، مؤانستها ألخواتها 
  .)5("تفاق بين هذه وتلك من جهة معناهما عن حسن اال

وقبل إن تصير إلى الصورة التي يفيد بها الكالم غرضا            ، فهو يرى أن الكلمة المفردة ال قيمة لها قبل دخولها في التأليف           
ين أنصار اللفظ وأنصار                            ، من أغراضه  رأي ال يمكن إن يكون موضع خالف ب ذا ال ويرى الدآتور بدوي طبانة إن مثل ه

  .)6(إال أن يكون جزءا من آالم تام، فان اللفظ وحده ال قيمة له، نىالمع
رداءة في                               ى الجودة وال يحكم عل ه ل ى في عموم رَض عن رأي من نصر المعن م ي اهر ل د الق ومن الجدير بالذآر أن عب

ول        ده يق ذا نج صياغة ل ر ال ين أم اه مغفل سب معن ي بح ل األدب   : العم
ه من             واعلم أن الداء الدوى والذي أعيا       "  أمره في هذا الباب غلط من قدم الشعر بمعناه واقل االحتفال باللفظ وجعل ال يعطي

  .)7("المزية إن هو أعطى إال ما فضل عن المعنى 
وإنما ربط بينهما ربطا ، لقد اهتم عبد القاهر بالتصوير األدبي اهتماما آبيرا فهو لم يقف عند األلفاظ وحدها أو المعاني وحدها

فقضى على   ، ادخل عنصرا ثالثا في النقد األدبي وهو مراعاة الصورة األدبية التي تحدث من اجتماع اللفظ والمعنى           وثيقا وبذلك   
  . ثنائية اللفظ والمعنى

ره الثاقب اهر بفك د الق د أدرك عب ظ  ، لق ى لف ي إل ل األدب سيم العم ن صعوبة تق ي عصرنا الحاضر م اد ف ه النق ا أدرآ م
ك من انك إذا غيرت في        ، في األسلوب آل اليتجزأ ووحدة ال تتعدد " ألنهما، أو صورة وفكرة ، ومعنى ى ذل يس أدل عل ول

  .)8("الصورة تغيرت الفكرة وإذا غيرت في الفكرة تغيرت الصورة 
شواهد                                 شتات وتلمس ال م ال ى الضبط ول رة إل شتت والبعث ا من الت ارة ليخرج به النظم خطوات جب لقد خطا عبد القاهر ب

دا نظري  ا بع ي      وإعطائه ل النفع لوبًا للتعام ا اس ل منه ي جع د تطبيق ضدة ببع ه مع ى يدي ة عل ة متكامل ستوي نظري ا لت ا عام
ة ((اللفظ من حيث هو لفظ حسن           " فليس  .والجمالي مع النص   ع في اللفظ               ))ومزي ا تق ظ، وانم ة ليست مجرد اللف ، إذ المزي

نظم   ، ويجعل عبد القاهر آذلك ذر   )9(مرتبًا على المعاني المرتبة في النفس      وة المزية والبالغة، وهي االعجاز القرآني، في ال
شكل             )10(وحده، ال في شيء آخر     ين ال وى، وال ب صورة والمحت ين ال اهر، وال ب د الق د عب ا عن اظ ومعناه ، فال فضل بين األلف

  .والمضمون، في النص األدبي
دًا                ام، مؤآ رره من أحك ا ق اب       ويعتمد عبد القاهر على الذوق األدبي الخالص في آل م ذا الب ول في ه ه ال يصادف الق أن

  .)11(موقعًا من السامع وال يجد لديه قبوًال، حتى يكون من أهل الذوق والمعرفة
                                                                                                                                                                                

ا حجاب    (، ومضر قبيلة عربية ينتهي نسبها إلى قبيلة عقيل التي آان بشار مولى فيها، وفي البيت استعارة مكنية في                    497 / 2:الديوان) 1( هتكن
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ة                ه شيء، ونظري ويظهر ذوقه العربي السليم في تطبيقاته لهذه النظرية، ذلك الذوق الذي ال يمكن أن يغني في األدب عن
ه             عبد القاهر في رمزية اللغة ورد المعاني إلى ال         ا هي إال مراحل تنتهي ب دًا موضعيًا، م د النصوص نق نظم ومنهجه في نق

  .)1(إلى الذوق الذي يدرك الدقائق ويحس بالعزوق ووجوه الكالم وأسراره
  .)2(واألدب عند عبد القاهر فن لغوي، فأخضاع الفكرة أو اإلحساس للفظ هو ما يميز األدب عن غيره من الفنون

ذ         ن منق ى اآلخر                ) هـ 584ت(أما أسامة ب ؤثر احدهما عل م ي ين اللفظ والمعنى ول د وازن ب ًال     ، فق ا جعل اللفظ مكم وإنم
  :للمعنى ورد ذلك في قوله

ا آانت       : ولذلك قالوا ، وال يكون أطول منه وال أقصر     ، اعلم إن النقاد قالوا أن يكون اللفظ على قدر المعنى         "  خير آالم م
  .)3("من المعنى آان الكالم واسعا وضاع المعنى فيه فمتى آان اللفظ أآثر ، ألفاظه قوالب لمعانيه

  :فمدار األمر عند أسامة هو أن اللفظ الجميل ينبغي أن يكون على قدر المعنى ولهذا اختلفت رؤيته ألبيات الشاعر
  

ة     ّل حاج ىَّّ آ ن من ضينا م ا ق          ولم

حُ   و ماس ن ه ان م ّسح باألرآ  )4(وم
  

  

ى  :" وقد عقب عليها بقوله" طالوة وحالوة " ة إن في األبيات عن رؤية ابن قتيبة فقد أحّس أسام       وال خالف في أن المعن
  .)5("ألنه بمعنى لما حججنا رجعنا وتحدثنا في الطريق لكن عليه حالوة وطالوة ، ضائع في اللفظ

ة محدودة                           ارا جزئي دو أن يكون أفك ى ال يع رى أن المعن ا ي ديم عموم د الق ول إن النق ذل ، ونستطيع الق ى       ول م يلتفت إل ك ل
ات    ، فاعلية السياقات الشعرية   ذه األبي ىَّّ آل حاجة      : فابن قتيبة لم يلتفت إلى التجاوز الذي حدث في ه ضينا من من ا ق .... ولم

ا   ال مقاطعه ا وجم ه بحالوة ألفاظه رغم من إعجاب ى ال ا عل ى إطالق دم معن م تق ل ل ده أو لنق ذي يري ى ال دم المعن م تق ا ل ألنه
  .عنى من جراء أداء فريضة الحج والعودة بلهفة إلى الديارالمرتبط أصال بالم

ى             ه المعن ذي ورد في شعري ال دة      ، ولكن أسامة بن منقذ أعجب بها من خالل السياق ال ات جدي سياق عالق ذا ال تج ه  -إذ أن
  . وهذه هي الحالوة والطالوة التي استشعر بها ولم يشعر بها ابن قتيبة-في نظر ابن قتيبة ال معنى لها 

شعر         ) هـ684ت(ما حازم القرطاجني    أ ستعذب في ال ا          ، فقد اشترط إيراد اللفظ الم يًا وال عامي م يكن حوش ا ل ى  ، )6(وم عل
وبخاصة إذا لم تكن في موضعها    ، ويوصي باجتناب األلفاظ القبيحة في الشعر، الرغم من اضطرار الشاعر إلى ذلك أحيانا    

  .)7(من المعنى والغرض
  :إلى األلفاظ منفصلة عن المعاني واألغراض بل هو يدعو إلىولهذا فان حازما ال ينظر 

سه           "  ا يجان ا بم ا ومقترن التوافق بين األلفاظ والمعاني واألغراض من جهة ما يكون بعضها في موضعه من الكالم متعلق
  .)9(ريبا أو مشترآا الن المعنى الذي يقصده الشاعر قد يتعذر فهمه إذا آان اللفظ حوشيا أو غ)8("ويناسبه ويالئمه من ذلك 

ل                             ذه القضية من خالل إخضاعها لمنطق العق ين ه ى تقن ذآر عمل حازم القرطاجي عل م عن     ، ومن الجدير بال د تكل فق
وان          ، وتعريفها، أصناف المعاني وترتيبها بإزاء األلفاظ     ل وث ى أوائ ات  ، وأنواعها بحسب األغراض وتقسيم المعاني إل وآيفي
  .)10(قتباس المعانيترآيب المعاني وتضاعفها وطرق ا

ى منفصال عن اللفظ            ا      ، أي أن حازم لم ينظر إلى اللفظ منفصال عن المعنى وال إلى المعن ه المزج بينهم ل آانت نظرت ب
ه                ، في ترآيب واحد   ذا في قول ذا الترآيب جاء ه ا به ا              : " وجعل تذوق األدب مرهون ة م يكون في صناعة البالغة من جه

ه                     يكون عليه اللفظ الدال على الصور      ة هيئت  الذهنية في نفسه ومن جهة ما يكون عليه بالنسبة إلى موقفه من النفوس من جه
 أي أن حازم القرطاجي       )11("وداللته ومن جهة ما تكون عليه تلك الصور الذهنية في أنفسها ومن جهة مواقعها في النفوس                 

ال     يعرف جيدا إن العالقة بين اللفظ والمعنى وثيقة واألديب يتأثر بروح اللغة              ى مدى األجي ا عل ا وتراثه وال ، التي يكتب فيه
ة         ، سبيل له إلى اإلنشاء والنظم فيها حتى يختلط بروحها         واألديب  ، أو تمتزج أفكاره بالمفردات واألساليب التي تهيئها له اللغ

ا    ، الماهر هو الذي يختار من المفردات تلك التي تنهض بأفكاره ومشاعره في أوجز لفظ                ه وأوضحه بيان از   ،واحكم ا تمت  بم
  .على مرور األجيال وتوالي االستعمال،به تلك المفردات من أجواء من المعاني رحيبة تجمعت حولها 
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اة وهي ال يمكن أن                                ل والمحاآ رة التخي رتبط بفك د حازم ت شكلة اللفظ والمعنى عن اد أن م وقد الحظ الدآتور شكري عي
ل            رة التخي ة لفك د ، تكون في الترتيب الموضوعي إال مقدم ه عمل          فق شعري بأن اني   ...  حدد العمل ال دالالت    .. في المع في ال

  .)1(المباشرة لأللفاظ في الصورة التي يعبر بها الشاعر عن أغراضه
اني                         إزاء التصرف في المع د وان يكون ب اظ الب ه     ، فضال عن هذا نجد حازما يؤآد إن التصرف في األلف ا علي أي مترتب

ة        ستعذب      وهو ي  ، وناتجا عنه على أساس ضرورة فني رى أن اللفظ الم شعرية وي اظ ال اول األلف ع    ، تن ه جمي ان ال يعرف وان آ
  .)2(ما يتصل به من سائر العبارة،مستحسن إيراده في الشعر ألنه مع استعذابه قد يفسر معناه لمن ال يفهمه ، الجمهور

اوت       ، نقدهملقد آان هذا المقياس من أهم المقاييس التي بنى عليها نقادنا القدامى قسما آبيرا من                 م تف وهو نابع من إدراآه
داللي           ة لفظه                ، األلفاظ في التعبير عن المعاني وان تقاربت في الحّيز ال ى مالئم ي عل دهم يوصف بالبالغة إذا بن الكالم عن ف

 .معناه حتى يدل بعضه على بعض فهو بذلك يحقق الغاية التي يهدف إليها األديب من التأثير واالستمتاع
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  المعنى في الغرض الشعري
  

  مقدمة
ة لفظة  ـ) الغرض(تنوعت دالل ا ف شعبت معانيه ة وت اجم العربي ي المع ْرُض"ف ل: الَغ ر... حزام الرَّْح : وأغرضُت البعي

ر  َتثنى َواْنَك: َآسره َآسرًا َلْم َيبن، واْنَغرض الغْصن. وَغَرض الشيَء َيغِرضه َغْرضاً  ... شددُت عليه الَغْرض   سر اْنكَسارًا َغَي
  .)1(..."الطَّري من الّلحم والماء واللبن التمر: بائن، والَغِريض

الن   "لها داللة مجازية في قولهم      ) غرض(والحظ الزمخشري أن هذه المادة       َرَض ُف اباً   : أْغ ضيِف   ...مات ش وَغرضُت لل
  .)2("أوردتها باآرا: ابليغريضًا أي أطعمتهم طعامًا غير بائت أو أسقيتهم لبنًا صريفًا، وَغاَرضت 

ة،   : ، الهدف يرمي فيه، وهو ما أمتثلته للرمي، أيًا آانت طبيعته هذا الهدف، ومنه قولهم        )الَغَرض(و الناس أغراض المني
شتمه   ا ل الن غرض ه ف ة     )3(وجعل ة عام صد والبغي ي الق صار يعن ى ف سع المعن م ات رى    " و)4( ث ة يتح ل غاي ما لك ل اس جع

  .)5("إدراآها
ه       ) غرض(ين من الحظ ومن خالل معاني مادة  ومن الباحث  أن األصل الهدف الذي تقصده فتصيبه بهشم أو حز أو تجعل في

ادة لكل شيء                             رة، فتوسع بالم ة الكثي اني المجازي فجوة، وهذه صفة الهدف الذي يرمي إليه، والعامة تسميه نيشانا ثم اشتقت المع
ب  ى ويطل راد يتمن ل م صد، ولك شاقة يحدث   والحظ الزمخشرى أنَّ،  يق ب المقاصد ال ضجر، الن طل ى ال ق عل  الغرض يطل

  . )6(ضجرًا
د وردت في                              ى الطور االصطالحي، فق ى انتقلت إل الم األدب، ومت ى ع وال يعرف على وجه الدقة متى دخلت اللفظة إل

  : مقترنة بذآر الشعر والمديح في قوله يمدح الواثق)  هـ231ت (أبيات ألبي تمام 
شعر   َك ال دى إلي هٍ َأه ل ُمَفّه  آ

  

امِِ      لَّ ُعب َك ُآ دََّد في ٍل و َس  َخط
  

هُ  ت آفاُق ديِح تقارب رُض الم  َغ
  

ي      ُر الرام ه غي رَطَس في ى فق  )7(َوَرم
  

ى المصطلح                             ا إل سديد والرمي منه ة وأجواء الت ة اللغوي ى الدالل ومن الباحثين من الحظ أن استعمال اللفظة هنا اقرب إل
  .)8(وان اقترنت بذآر المديح

ى    ويبد و أن اللفظة تحرآت بعد ذلك بخطوات أوسع نحو المجال االصطالحي، فإذا هي في مباحث نقادنا القدامى دالة عل
سة   شعرية الرئي وعات ال اء   : الموض زل والرث ر والغ اء والفخ ديح والهج وع    ... الم ى الموض رض داال عل دو أن الغ ، ويب

  .)9(و النتيجة التي يتطلع إليهاالشعري ذو صله بالهدف من الشعر أو الغاية التي يتوخاها أ
ديح  ... اجعل ذلك في األعالم من أغراض الشعر" هذه الداللة االصطالحية في قوله بوقد وردت عند قدامة بن جعفر    الم

  .)10("والهجاء والنسيب والمراثي والوصف والتشبيه 
م يك                      ذاك ول ة آن ة والنقدي ساحة األدبي ًا، فثمة مصطلحات       إال أن هذا المصطلح لم يكن األوحد في ال ه أن يكون آذلك يوم ن ل

ا          ) الضرب (و) الفن (أخرى منافسة بديلة، تقترب منه في داللته على الموضوعات الشعرية، وترد في أقوال النقاد واألدباء ومنه
ا آخر إلى                 ) األجناس(و) بيوتات الشعر (و) المذهب(و) النوع(و) الصنف(و ا بمعنى الغرض وتنصرف حين ستعمل حين  آانت ت

    .)11(معان أخر
ي         "واتسع مدى استعماله وصار يعني آل        ر األدب ًا مع مفهومات أخرى     )12("ما يرمي إليه المؤلف من تأليفه األث  ممتزج
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  .)1(تتعلق بمقاصد المؤلف العامة والخاصة، وغايات النص ودالالته القريبة والبعيدة
ر اقترا       شعرية        ومن الباحثين من توصل إلى أنَّ مصطلح الغرض ظل األآث ى الموضوعات ال ه عل ًا واختصاصًا بداللت ب
وم              ، قديمًا وحديثًا من المصطلحات األخرى التي آانت تضم دالالت متنوعة            ايرة لمفه ان مغ ة بمع رد في مواضع مختلف وت

  .)2(الغرض
دا               اد الق ان موقف النق شعري من خالل بي ى والغرض ال مى من   وستحاول المباحث اآلتية الكشف عن العالقة بين المعن

اني        م المع د أه وف عن شعرية والوق ة ال ه التجرب ي توجي ؤثرة ف سية الم دوافع النف ة ال ة ومعرف شعرية المختلف راض ال األغ
ى                           ارة إل د المختص مع اإلش ذوق والناق الشعرية المؤثرة في طبيعة آل غرض من خالل الربط بين وجهة نظر المتلقي المت

  .اللغة الشعريةابرز المسائل التي تربط بين الغرض وطبيعة 

                                                 
  .147: دبمعجم المصطلحات العربية في اللغة واأل) 1(
 .13) :دراسة نقدية(الغرض الشعري : ظ) 7(



               المعنى في غرض المديح
  

ك                   ا في ذل انوا يقيمونه اهتم النقاد العرب منذ العصر الجاهلي بالمديح وقد آشفت المجالس األدبية التي آ
ان   رة، وآ ك الحي ان مل ة يجالس النعم ان النابغ د آ ديح وق ا الم ي يحتله ة الت ة العالي ك المكان العصر عن تل

ام رد  . )1(ه قصائد المديح، فكان في حينها يطلق أحكامه النقدية على شعرهم   الشعراء ينشدون  ومن هذه األحك
  :النابغة على حسان بن ثابت وتخطئته فيما ذآر صاحب الموشح

ه أشعارها                    "  شعراء فتعرض علي ه ال اظ فتأتي سوق عك راء من ادم ب ة حم إن النابغة آانت تضرب له قب
  : بن قيس قصيدته التي مطلعهافأول من انشده األعشى ميمون: قال

  

األطاللِ   ر ب اء الَكبي ا ُبك  م
  

ؤالي    رد س ا َت ؤالي َوم  َوُس
  

  

  : ثم انشده حسان بن ثابت األنصاري قصيدته التي يقول فيها
  

ن    ر يلمع ا  الغ ا الجفن ّضحىلن  بال
  

ا    دة دم ن نج رن م يافنا يقط  وأس
  

رق    ى مح اء وأبن ي العنق دنا بن  ول
  

رم    اال وأآ ا خ أآرم بن اف ا ابنم   بن
       

م تفخر بمن ولدك                     إال أن حسان     )2(" فقال النابغة أنت شاعر ولكنك أقللت جفانك وأسيافك وفخرت بمن ولدت ول
ه                    )3(اعترض على هذا الحكم    د، وحكمت ة الشيخ الناق ه النابغة برؤي دو إن النابغة تقبل اعتراض حسان   وأجاب  )4( ويب

  :تحسن أن تقول مثل قولييا بن أخي ال: فقبض على يديه برفق وقال
  

دِرآي   و ُم ذي ه ِل اّل ك آاللي  فانَّ
  

عُ      ك واِس أى َعن ت أّن المنت  )5(وان ُخل
  

  

دها                  ا ذهب فضال عن اإليحاءات التي تول ه أينم ذي ينال ل ال لقد نجح الشاعر في رسم صورة امتداد اللي
ل والخشية وا                    سبب ظالم اللي وب ب ى الخائف المطل اتها عل ل وانعكاس دها في نفس         لفظة اللي ة التي يول لهيب

  .اإلنسان
دفاع عن آراء                       ة ال دوي طبان دآتور ب نالحظ أن مثل تلك اإلشارات النقدية تأتي عامة عادة، وقد حاول ال

ه اعرف                  : " النابغة الذبياني في قوله    اء فألن اء دون اآلب أما ذهاب النابغة إلى تخطئته حسان في فخره باألبن
  .)6(" العرب مآثر اآلباء واألجدادبصفات المدح التي ال تغفل فيها

ذا              ام به ى االهتم شعراء عل ذا عمل ال ي العصر الجاهلي ول رة ف ة آبي ديح منزل ذا حاز الم فضال عن ه
ك                     شاعر من ذل ا ال الغرض الفني واألسباب متعددة منها محاولة إرضاء الممدوح أمال في العطايا التي يناله

ارم  ي بالمك شهرة والتغن دوح فضال عن ال ا أورده المم ديح م ام بالم دة ومن صور االهتم واألخالق الحمي
ق الكالبي                    ه المحل ادر إلي د ب  -صاحب األغاني خبرا عن األعشى عندما قدم مكة اذ لقي ترحابا وحفاوة، وق

ا   ا محلق ان مئناث ه -وآ ضافه واآرم ر   - فاست ه بخي صيبه مدح ي ان ي ال ف ي   - أم الغ ف ه، َوب ه ناَقت َر َل  وَنح
  :األعشى على عكاظ فانشد قصيدته ومطلعهافقدم ...إآرامه

  

ؤرُق سُّهاد الم ذا ال ا ه ُت وم  أرق
  

شقُ         ي َمْع ا ب قٍم وم ن ُس ي م ا ب  وم
  

  

  :إلى أن قال
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  .42: نقد الشعر عند العرب
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رةٌ    وٌن آثي ت ُعي د الَح رِي َلَق  َلَعم
  

رَّقُ        اعٍٍ ُتح ي َيف اٍر ف وِء ن ى َض  إل
  

صطلياِنها  روريِن ي شبُّ ِلَمق  ُت
  

دى وا      اِر الَن ى الن اَت َعل ُقَوب  لُمَحلَّ
  

  

سابقون                    ل يت ه، واألشراف من القبائ ق يهنئون ى المحل دون عل اس يتواف فما أن أتم القصيدة  حتى جاء الن
  .)1(يخطبون بناته لمكانة األعشى وشعره

ا              وم، آم ة الق ه في مصاف علي فللمديح عند العرب تأثير آبير في النفوس فقد يرفع رجال وضيعا ويجعل
ا      فعل األعشى في مدحه للمح     دو      - فمدح األعشى      )2(لق الذي آان فقيرا مغمورا ومئناث ا يب اء     - آم ع وجه  دف

شاعر من خالل                ه ال ذي حقق القوم يتسابقون إليه يخطبون بناته بهذه السرعة، فضال عن الجانب اإلنساني ال
  .توظيف غرض المديح لخدمة األهداف اإلنسانية ومساعدة المحتاجين ونصرتهم بالكلمة المؤثرة

د تمثلت بموقف الرسول األعظم             أما صو  ان يقف من     ) ص  (رة المديح في العصر اإلسالمي فق د آ فق
را                      شاده أث ى إن الشعر موقفا ينبع من مفهوم الشعر الجيد المقبول وإذ يعد الشعر فنا جميال يحدث االستماع إل

ه        ) ص (في النفس اإلنسانية والدليل على ذلك إن النبي          أثر ب شعر ويت يس       آان يستمع إلى ال ه ول  ويثيب علي
شعور          أفصح العرب    9فالنبي  " من عجب في هذا      وأسلمهم ذوقا وأقدرهم على اإلحساس بمواطن الجمال وال

  . )3( "بها وإدراآها وتقديرها
دحون                 9وقد ساعد هذا الموقف من الرسول        ذين يم شعراء ال رة ال سبب آث ديح، ب  على تنامي غرض الم

  : بجودة شعر النابغة الجعدي حين انشد قوله9 الرسول  ومن األمثلة على ذلك إعجاب9الرسول 
  

هُ   ن َل م َتُك ٍم إذا ل ي حل َر ف      َوال خي

دَّرا    فوُه أن ُيَك ي َص وادُر تحم  ب
  

ه      ن ل م يك ٍل ِإَذا ل ي َجه َر ف  َوال خي
  

َدرا    َر َأص ا َأورَد األم يٌم إذا م  َحل
  

  

  .)4("أجدت ال يفضض اهللا فاك:" 9إذ قال له الرسول 
ود                        أن اغلب  ذي يق رط ال ل المف ضيلة وذم الجه شجاعة والف م وال دور حول الحل ات ت  معاني هذه األبي

ة             ة والحق والتجرب شعر ينطق بالحكم ذا ال نهج اإلسالم، وه ق وم صاحبه إلى التهور وهي معاني تتواف
صادقة ول  . ال ذا صوب الرس ن ه ضال ع ول    9ف و ق شعراء، نح ا ال اء به ي ج ديح الت اني الم بعض مع

  :فقد وصف الرسول فيها بأنه من سيوف الهند في قوله" بانت سعاد" قصيدته في) آعب(
  

هِ   ضاُء ِب وٌر ُيست وَل لن  إنَّ الرس
  

سلولُ      د َم يوِف الهن ن س ٌد م  )5(ُمهن
  

  

ه        " اهللا" لفضة الهند واحل محلها لفظ الجاللة        9فقد غير الرسول     والسبب إن الرسول أراد أن يوج
ى           9إلى قضية جديدة وهي أنه      هذا الشاعر وغيره من الشعراء       د نظر إل الى، فق يستمد قوته من اهللا تع

  .ما يريده الشاعر
ي نفس                             ر ف ة تثي ا دالل ب له اظ وتراآي شاعر أللف تعمال ال ة اس ى دق فضال عن هذا فطن الرسول إل

  :المتلقي معاني متعددة وذلك في قول أبي سفيان
  

ةً   ُل راي ْوم َأحم ي َي ُرَك إنِّ  َلعم
  

ُل    َب خي ِدِلتغل ُل ُمحمَّ الَِّت َخْي  ال
  

ه    َم ليُل راِن اظل دلِج الحي  لَكاُلم
  

دي   ِدي وَأهَت يَن أه َذا أواُن ح  فه
  

اَدني    ِسي، وَق ُر َنف اٍد غي دانِي ه  َه
  

ّردِ       ّل مط ّردُت ُآ ْن َط ى اهللا َم  إل
  

  

  : قال له9 قال فبلغني أن رسول اهللا 
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  .)1("أنت طّردتني آّل مطّرد؟ آأنه ينكرها، يردد ذلك" 
ه، فالرسول       9ويكشف هذا النص عن بصيرة الرسول     ة القصد من ورائ شعر ومعرف  الواعية في فهم ال

  . أنكر ذلك ألن أبا سفيان ابن الحارث ال أمر له في مكة9
ا                   ) رض(أما الخليفة أبو بكر    ديح ومنه ق بغرض الم ة التي تتعل فقد رويت عنه بعض المالحظات النقدي

  .)2("اشعر الناس النابغة، أحسنهم شعرا، وأعذبهم بحرا، وأبعدهم غورا: "انه ذآر عنده الشعراء فقال
ا أن               شاعر، وبم ذي يطرحه ال ى ال ة التصوير وآشف تفاصيل المعن ى دق ارة إل ويبدو أن بعد الغور إش

ة                    ارة الخليف ول أن إش ذا يمكن الق رة مدائحه، ل ديح هو الغرض       ) رض(النابغة عرف بكث ى أن الم دل عل ت
  .)3(ارتباطا بالشاعرية بوصفها حكما نقدياالشعري األآثر 

د وصفه             ) رض(أما الخليفة عمر بن الخطاب       شعراء، وق ين ال شعر والمفاضلة ب فقد آان يخوض في ال
  .)4())وآان من انقد أهل زمانه للشعر، وأنفذهم فيه معرفه: ((ابن رشيق بأنه انقد أهل زمانه قال

عر   ضل ش ان يف ة آ ذآر أن الخليف دير بال ن الج ي إضفاء   وم شاعر ف راف ال دم إس صادق وع ديح ال  الم
شعر، وال          " الصفات على من يمدحهم، إذ فضل زهير ألنه آان           ع حوشي ال ين الكالم، وال يتتب ال يعاضل ب

  .)5("يمدح الرجل إال بما فيه
ين                  ه آان ال يعاضل ب ة بأن نالحظ أن الخليفة يبين أسباب تفضيله زهيرا على من سواه من شعراء الجاهلي

الغ                         ا اظ قصائده، وال يب لكالم، أي ال يعتمد إدخال بعض الشعر في بعض مما ليس من جنسه، وال يقرب في ألف
واقعي أي يمدح   د الصدق ال ة يري ه بمعنى أن الخليف ديح بحيث يضفي على ممدوحه صفات ليست في في الم

وإذا صح التعبير ، عة مادام آذلكوربما ال يمنع الخليفة من المبالغة في مديح الشجاع بالشجا      ، الشجاع بالشجاعة 
  .فهو يجمع بين الصدق الواقعي والفني في قوله هذا

ه          دوح في قول سي في المم شعر النف ر ال ى أث ة إل ذا نظر الخليف ناعات الرَّجل  :" فضال عن ه ضُل ِص أف
  .)6(" اللَّئيمَيستعطف ِبها َقْلب الَكريم، َوَيْستميل بها فؤاد، األبيات ِمَن الشِّعر ُيَقّدمها في َحاجتِه

م                  Αأمَّا األمام علي     ه ل يس ألن  فقد آان تفضيله للمديح الجيد يعتمد على الجانب الفني إذ فضل امرئ الق
ي أو   يس لجانب أخالق ع ول زه عن دواعي الخوف والطم ديح المتن ضيل للم و تف ًة، فه ًة وال رغب ْل رهب يق

  .)7(التزام
ى استعماله               أما موضوع الشعر عامة والمديح خاصة وفي عصر بن         ون إل ام األموي أ الحك د لج ة فق ي أمي

ة                  ة أعداء الدول ده ونصرته، ومهاجم ار تأيي ة أن   ) 8(سالحا قويا لنشر دعوة حزبهم وإظه ا أراد معاوي فحينم
شد مسكين                          ه، فان ذلك في مديحه ل أن يطالب ب دارمي ب ى شاعره مسكين ال د أوعز إل يأخذ البيعة البنه يزي

  :يهاالدارمي قصيدته التي قال ف
  

امر   ُن ع ول اب ا يق عري م َت ش  أال لي
  

عيدُ    ول س اذا يق روان أم م  وم
  

ا  ال فإنم اء اهللا مه ِي خلف  بن
  

دُ    ث يري رحمن حي ا ال  يبوئه
  

ه   اله رب ي خ ر الَغرب  إذا المنب
  

ُد   ؤمنين يزي ر الم ان أمي  )9(ف
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ا                   د وآأنه ة ليزي ار البيع م تكن        فالشاعر يهدف إلى إرضاء الخليفة لذا صوَّر قضية اختي ة ول قضية رّباني
ا ره، اعتباط ة دون غي و األصلح للخالف دح   ،فه ار الم درج تحت إط دح ين ن الم وع م ذا الن ي أن ه الشك ف

  .التكسِّبي الذي يصب في خدمة السلطان
ديح             ) هـ90ت(أما الحجاج    ه موقف من قضية الم ا               ،فقد آان ل اك ألفاظ ى أن هن ه إل ك في انتباه جاء ذل

د سبب رداءة الم ا ت دوح، يحبعينه در المم شين من ق ا ، وت ارف عليه اظ من دالالت قبيحة تع ذه األلف ا له لم
اظ لفظة                           ، الناس ك األلف ا ومن تل د شاع له ى ق ) غالم (أو ارتباط تلك األلفاظ بما عرف عند العامة من معن

  :إذ وردت في قول ليلى األخيليَّة تمدح الحجاج، التي استنكرها الحجاج
  

اُج  ضةً إذا  َوَرَد الَحجَّ ًا مري  َأرض
  

شفاها    ا َف صى داِئه ع أق  تتَّب
  

ا  ذي ِبه ضاِل ال ّداِء الُع ن ال فاها م  َش
  

ا      اَة ثناه زَّ الَقن الٌم إذا ه  ُغ
  

  

  .)1()أتقولين ُغالم؟ قولي ُهمام: (قال الحجاج معلقا
ا                       اس وان آ الن غالم الن ن إن لفظة غالم تطلق على اإلنسان من حيث يولد إلى أن يشيب، وفي اللسان ف

ا ال يرضاه                     )2(آهال اط اللفظة بم راض الحجاج الرتب ، ويبدو أن الشاعرة استعملتها بهذه الداللة، وربما اعت
  .بسبب داللتها على الحزم والشجاعة" همام"لذا استبدلها بلفظة . في زمانه

  :فضال عن هذا ذم بالل بن أبي بردة قول الشاعر ذي الرمة
  

ا   ون َغيث اَس َينَتِجع ُت الن  رأي
  

الال  َف   ِي ب َصيَدَح اْنَتجع ُت ِل  قل
     

ة                     ألنه لما سمع به غضب وقال، ياغالم اعلفها قتا ونوى، أراد بذلك قلة فطنة ذي الرمة للمدح وفي رواي
      )3(.أراد أن ذا الرمة اليحسن المدح: ياغالم مر لها بقت ونوى: أخرى قال

ة              ويمكن القول إن ذا الرمة يمدح بما اعتاده العرب والبيت غ            ى صيدح آناي ال واإلشارة إل ة في الجم اي
  .مألوفة عند العرب 

اء                        ة الخلف ى طرق مخاطب اس عل ون لتأديب الن دأها األموي ولكن بالل اقل فهما أوًال؟ وثانيًا إن القضية ب
ا                              شاعر وتوجيهه د ال دها عن ة تقيي ة وأهمي ة بالحري ل هي مقرون ة ب فهي اآبر من اختيار لفظ أو عدم معرف

سب أدب الخ نهم  وال      بح ًال م شعراء الجه ى ال ويين عل اء األم ت اعتراضات الخلف ذا آان د ول اب الجدي ط
  . اعتراضا على الشعر بل تأديبًا سلطويًا

ة          ه ذو الرم ع في ذي وق ب ال س المط ي نف ع ف د وق ر فق شاعر جري ا ال ة    ،  أم ي المكان م يراع دما ل عن
  :ن مروان وذلك في قوله مادحاوهو بشر ب،االجتماعية والمنزلة التي آان يتمتع بها ممدوحة 

  

ارٍق ول ِلب َك أن َتق اَن حقُّ ْد آ  ق
  

ر     ّب َجري يَم ُس ارق ِف ا آل ب  ي
  

  

  .)4(أما وجد ابن اللخناء رسوال غيري: أما وجد ابن المراغة رسوال غيري؟ وقيل انه قال: فقال الممدوح
ه التي         ،ألنها وسيلته التي يصوغ فيها أفكاره       ، إذًا على الشاعر أن يراعي لغته      ه وانفعاالت ويعبر عن عواطف

شاعر أن                ،يحس بها إحساسا ً    ذا تطلب من ال وهي التي تعمل على تهيئة الجو المناسب للمتلقي فكريا وعاطفيا، ل
أثيرا في                               ر ت ا األحسن واألآث ار منه ذا أن يخت ه، معنى ه دالالت ايجابي زا ومشحونة ب ر ترآي تكون ألفاظه أآث

  .)5(المتلقي
ات المجتمع      فالمتلقي يريد م   ين طبق را       ، ن الشاعر أن يميز في مديحه ب ه يخاطب أمي ه أن يفطن إلى ان وعلي

  .يرى نفسه فوق الناس من حيث المكانة االجتماعية التي يتمتع بها، وآشف تعليقه عن قلة فطنة الشاعر
ى خل     ضفونها عل ة ي اني الدينّي ى بعض المع وا  إل ويين لجئ شعراء األم ذآر أن ال دير بال ن الج ائهم وم ف
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م                  ويبثونها خالل مدائحهم فيهم وفي أنصارهم، تدور في معظمها حول اختيار اهللا لهم، ونصرته إياهم، وأنه
دل سلمين بالع ى مصالح الم ائمون عل ن اهللا، الق ى دي ا من ، الحراس عل اني وغيره ذه المع ين ه وا ب ومزج

دهم واإلعالء من                 ام تمجي ة في مق أنهم الصفات الدينية والسياسية واألخالقي ة         )1(ش ذه الصور الديني  ومن ه
  :للخليفة األموي قول نابغة بن شيبان، في يزيد بن عبد الملك

  

ّرا    وًى َوِب ُك تق اُه الملي   َوَحب
  

اِل   ٍك َوّص وِس ناِس ن س َو م  وَه
  

اً    ًة وانتحاب َل آه ُع الَلي  َيقَط
  

اِل   اًال هللا أّي ابته  وابته
  

جودًا ورًا ُس ًا وط ارًة راآع  َت
  

وٍع    ِاللِ ذا ُدم لُّ أيَّ انه  )2(َتنه
  

  

سلطان            ة ال شعر في خدم ذي                ، إذا الشاعر آان يوظف ال دور ال ة ال وعي الكامل بحقيق ى ال دل عل ك ي وذل
اء                  ، يقوم به الشعر   ى، جعل الخلف دا اليفن بوصفه سالحا فتاآا في وجه الخصوم، وناشرا للمآثر، وسجال خال

ى    : بيعة خالفتهم وعدم شرعيتها     األمويون الذين آانوا يواجهون معارضة تنصب على ط        جد حريصين عل
دمتهم  ي خ ه ف ة     . توظيف ور التالي ي األم ل ف ذا الحرص يتمث ن رأى أن ه احثين م ن الب شاط  :" وم ع الن تتّب

ة   ة سياس ي خدم ه ف ه وتوظيف دود ل ه، ووضع ح ة من ي أغراض معين ول ف ى الق شعري، والّتحريض عل ال
  .)3("الدولة

ائال       ومما يروى في هذا الصدد أن األخ       ك ق د المل دحتك     :" طل خاطب عب خف القطين سنة      : أقمت في م
م           . ما سمعناها يا أخطل   : فما بلغت آل ما أردت، فقال عبد الملك        ا ث فانشده إياها فجعل عبد الملك يتطاول له

  .)4("اتريد ان اآتب إلى اآلفاق انك اشعر العرب؟: ويحك يا اخطل: قال
ه     إن نجاح الشاعر في صياغة مبادئ السياسة    ى جعل ك إل د المل عر العرب  "  األموية دفعت عب " اش

صرف        ذا ان ى وله ى ومبن ديح، معن ي الم دوا ف دحوه، وان يجي شعراء أن يم ن ال د م ك يري د المل فعب
د                           ن النق ة م ذا حرآ د ه د ول ا، وق دها وأدائه ي تولي نن ف ى التف ديح وإل اني الم ى صياغة مع الشعراء إل

ث و  ن حي اني م ين المع ود مفاضلة ب ل تالحظ وج ال األآم ى أداء المث دم وصولها إل  )5(صولها أو ع
ه        اني دينيَّ ه مع ضفي علي شاعر أن ي ن ال ب م دخل ليطل دوح يت ان المم ذا آ ن ه ضال ع اني ،ف ال مع

ع                         د اجتم ًا وق ال يوم ك ق د المل مستمدة من الطبيعة آالتشبيه باألسد أو البحر أو الجبل فقد روي أن عب
  :عنده الشعراء

ال أيمن                    تشبهوننا باألسد وا  "  ا ق تم آم ل أوعر، أال قل ل والجب ألسد أبخر، وبالبحر والبحر أجاج، وبالجب
  :بن خريم بن فاتك في بن هاشم

  

وُم َدٌة َوَص اُرُآُم ُمكاب  َنه
  

َراءُ     الٌة واقت يُلكُم ص  ول
  

واًء ًا س م وأقوام  أأجعلُك
  

واُء   نُهم الَه نُكُم وبي  وبي
  

تم   م وَأن م ارض ألرجلك  َوه
  

نِهم وأرؤس   ماُءألعي  )6(هم َس
  

  

لقد بلغ أيمن بن خريم غاية المديح في هذه األبيات فطاعة هؤالء الممدوحين هللا تعالى على الوجه الذي ذآره                               
جعلت مقارنتهم بغيرهم غير صحيحة، وهذا ما أثار حفيظة عبد الملك بن مروان الذي يتمنى أن يضفي على نفسه               

  .دح به لهمثل هذه الحالة ولكن لم يوفرها الشعر الذي م
شعري،                           وة الموضوع ال ديح مرتبطة بق اني الم ة، وهي إن مع سألة مهم ى م فضال عن هذا تنبه النقاد إل
د روى صاحب                             ة التي يصورها، فق شعري والحال وة الموقف ال ى مدى ق ذا الموضوع إل ومدى خصب ه

ذا من         أن نصيبا دخل على إبراهيم بن هشام فانشده مديحا له، فقال ابراهيم ما ه             :" األغاني ن ه شيء، أي ذا ب
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  :)1(قول، أبي دهبل لصاحبنا ابن األزرق
  

رتحالً    الن م ي نخ ن َمنَقَل ُد م  إن ُتب
  

ودُ     روُف والج يمِن المع ن ال ل م  يرح
       

ديح،                      ل م أتكم بمث ن األزرق ن ل اب فغضب نصيب، ونزع عمامته وبرك عليها وقال لئن تأتونا برجال مث
  . )2(نما يكون على قدر الرجالإن المديح واهللا إ. أبي دهبل أو أحسن

ى أن          وهذا يعني أن الشعراء يمدحون في الحدود التي يستحقها الممدوح فقد يكون عند الشاعر القدرة عل
ز         . يأتي بأفضل مما يأتي به من مديح لو آان الممدوح يستحق ذلك            د العزي فأيمن بن خريم اختص بمديح عب

رغم                    ولكنه   - آما مر  -بن مروان ثم بشر بن مروان        ى ال ي هاشم وعل ه بن ا مدح ب لم يمدح أيًا منهما بمثل م
وفي بعض الحاالت يطالب الممدوح الشاعر بان يبالغ في وصفه، وان يضخم             . من قدرته على ذلك لو أراد     

ر                   ول آثي ك لق د المل صورته فالمعيار هو المبالغة في إضفاء صفات القوة والشجاعة جاء ذلك في رفض عب
     :مادحا

ن أ  ى اْب صينةٌ َعل اِص َدالٌص َح ي الع  ِب
  

ا      رَدها وَأذاَله سدِّي َس اد الُم  َأَج
  

  

  :أفال قلت آما قال األعشى لقيس بن معدي آرب: فقال له عبد الملك
  

ةُ  ُة ملموم يُء آتيب  وإذا تج
  

ا    دوَن نهاله شى الذاِئ هباُء يخ  ش
  

ة ٍس ُجّن َر الب دِّم غي َت المق  آن
  

ا   ًا أْبطاَله ضرُب معلم سيِف َت  )3(بال
  

  

ان       ا آ سالح أي ة        . نالحظ أن العرب عامة آانوا يفخرون بال نهج في مديحه للخليف ذا الم نهج ه شاعر ي وال
شاعر                              ذا ال ك له د المل ولين، وهي دعوة من عب ين الق ا وازن ب ك حينم وسالحه، ولكّن هذا لم يرق لعبد المل

زه من                 اني التي تمي ه أديب           ولغيره من الشعراء إلى أهمية اإلمعان في استجالب المع ره، فضال عن ان  غي
ام                                  ذي جسد إحك شاعر ال ى ال ول األعشى بخالف معن شجاعة في ق ذي يجسد ال ى ال ى المعن ه إل د تنّب ناقد ق

  .صنعة الدرع في مدحه وهذا ماال يحتاجه الخليفة
سالح           يس في ال ة                     ،إّال إن الخالف ل سرد مذال دة ال ه درع حصينة جي ه علي ك بأنَّ د المل شاعر مدح عب وال

  .ضعف في المدح ألنَّ الرجل يحتمي بالدرع ،آما يرى عبد الملك وفيها 
ة أي درع                  ر البس ُجّن ة غي د     ،أما األعشى فيقول عن ممدوحه إنَّه يتقدم إلى الكتيب ا اعترض عب ومن هن

  ! الملك 
ه                  نهج في تلقي ة وم ذا الموقف يصدر عن ثقاف ان ه د آ وفيما يخص موقف الناقد في العصر العباسي فق

ص  ديح ب سان         للم ك استح ن ذل ددة وم صورة متع ديح ب ذلك الم تجابته ل ن اس د ع رب الناق ة، فيع ورة عام
  :لقول النابغة) هـ216ت(األصمعي 

  

ورةً    اَك س َر أنَّ اهللا أعَط م َت  اَل
  

َذبُ      ا َيتَذب ٍك دوَنه لَّ َمل رى ُآ  َت
  

بُ  وُك َآواآ مٌس والمل ك َش  بأن
  

بُ      نهنَّ َآوآ ُد م ْم َيب ت َل  )4(إذا َطلع
  

  

  .)5("هذا َحسن آّله َبارع:"ح عن هذه االستجاده بطريقه لفظيِّة فقالوأفص
اًء في                   ، فتشبيه الشاعر للنعمان بالّشمس شيء حسن        و إيح رت ول ة أثَّ ه بطريق ه وجمال ى بهائ إذ أشار إل

                                                 
ومدح عبد اهللا . Αهو وهب بن زمعة من آعب آان شاعرا جميال عفيفا قال الشعر في آخر خالفة اإلمام علي               : أبو دهبل ) 1(

يمن     63 ت   ابن لزبير  .  هـ ، وابن األزرق هو عبد اهللا بن عبد الرحمن بن مخزوم وآان عامًال لعبد اهللا ابن الزبير على ال
 .143، 129 / 7: األغاني: ظ

يمن        : متني ، منقل وهو الطريق في الجبل، نخالن       : ، منقلي 131\7،  349-348\1:األغاني) 2( واحي ال ذآر ياقوت أنها من ن
 .واستشهد بالبيت

، آتيبة ملمومة مجتمعة، وشهباء  32: نقد الشعر:  ، ظ27:  ، واألبيات في الديوان   542 -541\1: بقات فحول الشعراء  ط) 3(
 .بيضاء صافية الحديد والجنة الدرع تستر بها من وقع السالح

 .17: ديوان النابغة) 4(
  .145: اإلبداع األدبي العربي قضايا وإشكاالت: ، ظ62: فحول الشعراء) 5(



  .)1(المتلقي فقد راعى الشاعر منزلة ممدوحة االجتماعية
وآان "  من المديح الجيد إذ يقول  9في مدح النبي    فقد اعتبر قصيدة أبي طالب      ) هـ232ت(أما ابن سالم    

  :9أبو طالب شاعرًا جيد الكالم، ابرع ما قال قصيدته التي مدح فيها     النبي
  

ه اُم بوجه سقى الغم يض ُيست  واب
  

لِ     صمٌة لألرام امى ِع ُع الَيت  )2(َربي
       

صيدة       يبدو أن الذي استوقف ابن سالم عند هذه القصيدة هو جودة الصورة الفني             ا الق ة التي اشتملت عليه
ديح                             ذا الم رم ، فضال عن آون ه ا النبي األآ ة التي وصف به فضال عن المعاني السامية والصفات الديني
از بالصدق                        ه يمت ى ان خاليا من التكسب ليس الدافع من ورائه الحصول على المال أو أية منفعة أخرى بمعن

  . واإلخالص
           :9في مدح النبيأما الجاحظ فلم يعجبه قول الكميت 

ضمنت األر ن َت َر م ا خي َك ي  إلي
  

بُ      ولي الُعُي اَب َق ْو َع  ُض ول
  

  

  :إذ عد هذا من غرائب الحمق فقال معلقا
ى                  9فمن رأى شاعرا مدح النبي      " اس حت ع أصناف الن ن جمي د م ه واح اعترض علي زعم هو إن      ف ي

  .)3 ("؟ناسا يعيبونه ويثلبونه ويعنفونه
ا يؤسس احظ هن ات فالج د ف ت وق ذا البي ي ه ريم ف اء الرسول الك دح ورث ي م ت ف شل الكمي رة ف  لفك

ه             ) هـ436ت  ( الجاحظ ماأدرآه  الشريف المرتضى       ي  قول ى رأي الجاحظ ف : إذ حاول األخير الرد عل
ول     Γوإنما أراد الكميت وان أآثر في أهل بيته وذويه         "  ه الق ع والتعنيف فوج  الضجاج واللجب والتقري

بهم                       إليه والمرا  ى ح يهم واالنقطاع إل از إل واالتهم واالنحي راد  بم و أن الم د غيره وذلك وجه صحيح وه
")4(.  

شاعر      ول ال ا لق د تخريج ن أن نج ا يمك يئا       ، إال إنن ضمرون ش ذين ي افقين ال ة المن ب فئ و يخاط فه
و   ، ويظهرون شيئا آخر   ام  واحتمال آخر أن يكون الشاعر لجأ إلى التقية وان المقصود بهذا المدح ه اإلم

ك            ، Αعلي   ى ذل اه إل ذي دع و ال سلطان ه ن ال ذي       ، وان خوف الشاعر م ة ال ن قتيب ع اب ق الباحث م ويتف
ه     9يرى أن الخطاب  موجه للنبي        ي             ،  والمراد أهل بيت ين بن ائبين والالئم رهم وأراد بالع ورَّى عن ذآ ف

  .)5(أمية
        :فقد اخذ على النابغة قوله) هـ276ت (أما ابن قتيبة 

ّب إل  ه   تخ ّى تنال انِِ َحت ى النعم دي        ي وتال ن ربٍّ طريف ك م دًى ل  ف
  

وقة    ّدهر س دُح ال رًأ ال ام ُت ام  وآن
  

دِ     اَك بحاس ٍر أت ى خي سُت عل  َفل
        

  .)6("امتن عليه بمدحه، وجعله خيرا سبق إليه ال يحسد عليه:" ألنه
ي    ر ف ن اث شعر م ا لل ال  لم ر فع و خي ك ه شاعر للمل ديح ال ن المالحظ إن م دوح، م ضائل المم شر  ف  ن

ك،            ى المل ى               فالشاعر يدرك هذه الحقيقة فمّن بهذا الفضل عل م يعترض عل ضا، فل ك أي درك ذل ك ي  والمل
ن            ، الشاعر، والملك متلِق مثقف      ه م ادم إلي و ق وك وه دح إال المل ذي اليم شاعر ال ة ال رف حقيق ويع

  .ه هو فأخذ هذا الموقفمديح بني غسان، ولكن ابن قتيبة نظر إلى هذه القضية من وجهة نظر
  :فضال عن هذا دافع ابن قتيبة عن قول األعشى

  

                                                 
 .62: تلقي غرض المديح في آتب النقد األدبى العربي القديم: ظ) 1(
 .244 /1: طبقات فحول الشعراء) 2(
  .199 / 4: ، شعر الكميت ابن زيد االسدي170 /5: الحيوان:  ، ظ240 – 239 / 2: البيان والتبيين) 3(
 .26 – 25: مقدمة شرح ديوان الكميت:  ، ظ254 / 4: االمالي ) 4(
  .210: شكل القرآن تأويل م: ظ) 5(
  .جديدي وقديمي: تسير خببا ، طريفي وتالدي: ، تخب64: ، واألبيات في الديوان119\1: الشعر والشعراء) 6(



شيةٍ  لَّ ع وِم آ أمُر لليحم  وي
  

سنقُ    اد ي د آ ٍق فق ٍت وتعلي  )1(بق
  

  

ه       ل عن ا                              "الذي قي ه قت ه فرس إال وهو يعلف يس من احد ل ود ول ه رجل من خساس الجن ذا اليمدح ب وه
  :فيسوغ ذلك بقوله،  إذ ال يرى ابن قتيبة في ذلك عيبا)2("وشعيرا

ن                        "  ا م ه خوف سرجه ولجام سها ب ن مجال واب م رب األب لست أرى هذا الن الملوك تعد فرسا على اق
ه      راج فرس ى إس وم عل اج أن يتل ال يحت ا، ف دار إليه د الب ك فيري ب المل ِة تعرض لقل اجئ وحاج دو يف ع

  .)3("ولجامه
ذي لحق        ب ال شعر ورد العي ن ال دفاع ع ي ال ة ف ن قتيب دف اب ضح ه ك   ويت م وذل وء الفه ة س ه نتيج

ذا         ة ه ن قتيب اع اب شعر ودف باالستعانة بالمعرفة التاريخية واالستئناس بآراء العلماء أصحاب المعرفة بال
  .يعكس ثقته بهذا الشاعر الكبير وانه لم يمكن مخطئا في مدحه للنعمان بن المنذر

د عن              )هـ285ت(أما المبرد    د أن يبتع ديح الجي ال    فقد رأى أن من شروط الم ة ق شعراء    : " اإلطال ومن ال
ده عن   ة، وبع ن اإلطال وه م ع خل ه اإلرادة م سنا لبلوغ ه ح ن وجوه ا م ك وجه ون ذل ديح فيك ل الم من يجم

  : وذلك نحو قول الحطيئة"اإلآثار، ودخوله في االختصار
  

ه    ِد مال ى الحم ي عل ًى ُيعط زوُر فت  ت
  

د      د يُحم ان المحام ِط أثم ن يع  َوم
  

ى   ي عل ل ال يبق رى الُبخ ه ي رِء مال   الم
  

د     ُر مخّل رء  غي ُم أن الم  وَيعل
  

ألتهُ  ا س تالٌف إذا م سوب وم  َآ
  

د   زاز المهّن ز اهت ل واهّت  ُتهل
  

ى  ارهِ  تأتمت وِء ن ى ض شُو إل  ه تع
  

دِ       َر موق دها خي اٍر عن َر ن د خي  )4(تج
  

  

اع الوصف، وح                       ديح وأتى بجم ذه، في أصناف الم ه  ويرى المبرد أن الشاعر قد تصرف في أبياته ه مل
  .)5(على سبيل االقتصاد في البيت األخير

الكرم، وذم البخل،        ا العرب آ ى به ي يتغن دة الت اني الحمي وفرة المع از ب شاعر يمت ي أن نص ال الشك ف
ارة   ك لغرض إث ي الترآيب وذل ساطة ف ع ب اني بأسلوب واضح م ك المع د جاءت تل وم، وق صرة المظل ون

ة        ولهذا فأن معيار الم   .المتلقي وتحريك عواطفه   دم اإلطال ار     ،برد هنا يتمثل بع واالختصار أي   ، وعدم اإلآث
  .التصرف في أصناف المديح

وي  ا العل ن طباطب ب اب ـ322ت(وذه دوح  ) ه ال المم شعرية ح اني ال ق المع رورة أن تواف ى ض إل
ديح في حال                         :"قال ا آالم اه له د معن ولحسن الشعر وقبول الفهم إياه علة أخرى وهي موافقته للحال التي يع
ا          )6("ومن يسر به من األولياء    . مفاخرة، وحضور من يكبت بإنشاده من األعداء      ال ة التي جاء به  ومن األمثل

  :ابن طباطبا قول امرؤ القيس
  

مائًال ه َش ن أبِي ه م رَف في  وتع
  

ر   ن حج د وَم ن َيزي ِه وم ن َخال  َوم
  

اء ذا   ر ذا َوَوف ماحُة ذا وّب  َس
  

كر   حا وإذا َس ل ذا إذا َص  )7(ونائ
  

  

  .)8(عدّ ابن طباطبا هذه األبيات من المديح البليغ الموجزفقد 
لقد امتاز هذا المديح بصفائه واشتماله على ذآر الشمائل المحمودة وقدرة الشاعر على تقسيم الصفات حسب منزلة                    

  .الممدوحين وذلك ينم عن تمكن الشاعر من الشعر

                                                 
سان العرب     344: ديوان األعشى ) 1( م (، ل ذر       157 /12): حم ن المن ان اب ان للنعم وم اسم فرس آ ا   ،  واليحم وسمي يحموم

  .لشدة سواده
  .80:ناعتينآتاب الص: ، ظ267:الموشح) 2(
  .98:فن المديح وتطوره في الشعر العربي: ظ.158\ 1:الشعر والشعراء) 3(
  .51: ، واألبيات في الديوان341-340\1: حلية المحاضرة في صناعة الشعر) 4(
 .ص .ن.م: ظ) 5(
  .54: عيار الشعر) 6(
 .92– 91:شرح ديوان أمريء القيس) 7(
 .71: عيار الشعر: ظ) 8(



ديني           ار ال ى المعي ا يحتكم إل ن طباطب ان اب ى      وفي مواضع أخرى آ شعراء عل واألخالقي في مؤاخذة ال
  :ومن ذلك ما أخذه على حسان بن ثابت في قوله،مديحهم 

  

يعتُهم وُل اهللا ش وٍم رس رم بق  أآ
  

شِّيعُ     واُء وال ت االه  )1(اذا تفّرَق
  

  

  .)2("هم شيعة رسول اهللا الن في هذا الكالم جفاء:"ويرى ابن طباطبا إن الشاعر آان يجب أن يقول
ا اهللا      9 ال العكس إآراما لمنزلة النبي       9 الشاعر أن ينسب القوم إلى الرسول      فالناقد يريد من   .  التي عظمه

ه مطمئن إلى استقبال                        ذا الوجه ألن ذا البيت على ه إال إننا ال نستبعد أن يكون الشاعر قد امن االلتباس فجاء به
يمكن أن يكون العكس، وهذا أمر      ، وال   9الداللة على وجهها الصحيح من المتلقي، فالناس جميعا شيعة للرسول           

  .)3(مألوف في الشعر العربي
ا                         شعراء فيم ا إلى ال ا مراعاة مقتضى الحال من خالل النصائح التي وجهه فضال عن هذا حاول ابن طباطب
ديار وتشتت اآلالف                          ار ال ا، آذآر البكاء ووصف أقف يتعلق بالمديح فقد حذر الشعراء من المعاني التي يتطير منه

شب اء   ونعي ال ى ذآر البك شتمل عل ديح آانت ت ي الم ي قيلت ف صائد الت د أن اغلب الق ا نج ان إال أنن اب وذم الزم
ا                ، ووصف أقفار الديار وتشتت اآلالف وخاصة في القصائد المشهورة         ه ابن طباطب ذي جاء ب ال ال وفي شأن المث

  :وهوقول ذي الرمة
  

سكُب  دمع ين ا ال ك منه اُل عْيَن ماب
  

ى    ن ُآل ه م رُبآأنَّ ة َس  )4(مفريَّ
  

ك                    فيصل هذا بمديح الشاعر لهشام بن عبد الملك الذي آانت عينه تدمع بسبب مرض فيها، وقد توافق ذل
  .                                 مع قول الشاعر فليم عليه وهي حالة شبه نادرة 

ى ا          ) هـ337ت  (أما قدامه  بن جعفر     ا        فقد عالج قضية المعنى في المديح ونظر إل ة خلوه اني من جه لمع
اع       ة فضائل وهي جم ى أربع اني المدح إل ة مع ى للغرض وارجع قدام ب، ومدى صالحية المعن من العي

ة       " الفضائل عنده والمعاني هي      دل والعف شجاعة والع ل وال صفات            "العق ذه ال شاعر إال يتجاوز ه ى ال ، وعل
ق             بسبيل وصف الرج  "النفسية إلى ما سواها من الصفات الجسمية، ألنه          اس، ال من طري م ن ال من حيث ه

  .)5("ما هم مشترآون فيه مع  سائر الحيوان
ولذا عاب قدامة على الشاعر أن يكون مديحه مقتصرا على مظاهر الثراء، نحو قول أيمن بن خريم في                   

  :بشر بن مروان
  

ذرى واألرؤس  َذوائب وال َن ال ا ا ب ي
  

س   ي األقَع ضَر الَعفرن ن َم رع م  والَف
  

رِع   ن ف ابرٍ  م ن آ ابرًا ع  آدم آ
  

بس      ك العن ى أبي ت إل ى انَتهي  َحت
  

ة  ك قب ام رب د مق ت عن  وبني
  

سفسِ      ا بالَف ل تاُجه ضراء آّل  َخ
  

ها    َفُل أرض ب، وأس سماؤها َذه  َف
  

دسِ      يمِ الحن ي الَبه ألأل ف  )6(ورق ت
  

  

ضيلة ال                         سه،أى أّن الف ضيلة في نف دوح بف م يصف المم اء، ول ر اآلب ا    ألنَّ الشاعر لم يصف غي تي ذآره
ة             ه قدام ا أثبت سية مم ضيلة نف ة         (ليست ف دل والعف شجاعة والع ل وال ى           ، )العق يال عل ان دل ة وان آ اء القب وبن

ة المدح          ، الفضل فهو مما يشترك فيه الممدوح وغيره       ا طريق وهو ليس من القيم الممدوحة عند قدامة ، وإنم

                                                 
  .153: الديوان) 1(
  .132:عيار الشعر) 2(
  :يقول المساور بن هند) 3(

لبه    ى ص د تحن يخًا ق ن ش         ورأي

رُ      بُّ َفيعث ُيقعُس أو ُيِك شي ف  يم
  

  

ال        : "ويقول المرزوقي معلقا على البيت     م يب ه ل سقوط للوجه، لكن وآان الواجب أن يقول أو يعثر فيكب الن العثار قبل ال
 .460\1: شرح المرزوقي: ظ. حسان أوضحوبيت " بتغير الترتيب ألمنه االلتباس

  .43:  ، والبيت في الديوان57: عيار الشعر) 4(
  .69: نقد الشعر) 5(
من قريش اوالد أمية بن عبد      : الثابت المنيع ، العنابس   : األسد الشديد القوة ، االقعس    :  ، العفرني  216 – 215: نقد الشعر ) 6(

  .الليل الشديد الظلمة: ود ، والحندساألس: شمس والعنبس من اسماء االسد ، البهيم



  .)1(رف الوالد بعض ميراث االبنأن يجعل الممدوح يشرف بآبائه واآلباء تزداد شرفا به، الن ش
ر                           واه غي ك، الن ه أآثر من ذل وال نستبعد أن الشاعر ال يريد في قرارة نفسه أن يمدح بشر بن مروان ب
ك،                     ه ذل ذلك، ولكنه قد يكون مضطرا إلى المديح بسبب الحاجة أو حفاظا على مصالح شخصية، حتمت علي

  .وإال فهو من الشعراء المجيدين في المدح
ا         ) هـ392ت  (ب الوساطة القاضي الجرجاني     أما صاح  فانه يرى ضرورة التالؤم بين اللفظ والمعنى فيم

ديحك                  :"يتعلق بالمديح لذا قال    ك آافتخارك والم أرى لك أن تقسم األلفاظ على رتب المعاني فال يكون غزل
دك دح بالل        .. آوعي ن الم ز ع أس يتمي شجاعة والب دح بال ان الم ه ف صرف مواقع ديح ت صرف للم ة وتت باق
  :. ولذا لم يستحسن القاضي الجرجاني قول أبي تمام)2("والّظرف

  

دى  ارِم والّن ذِي بالمك ا زاَل َيه  م
  

وُم   ه َمحم نّنا انَّ ى َض  )3(َحت
      

  .)4("تناول معنى باردا، وغرضا فاسدا فأآده وأضاف إلى الحمى الهذيان:"فقال معلقا عليه
ا            ى بألف ه أت ا                    ولعل السبب في ذم قول الشاعر ان ر مناسبة له اني وفي مواضع غي ة للمع ر موافق ، ظ غي

ه ال ينبغي أن                ا خاصة ب ديح ألفاظ جعلها عائقا في استجابة وتلقي المديح، في الوقت الذي يرى النقاد أن للم
ديح            ستعمل في الم ه ال ينبغي أن ت ا خاصة ب دآتور    )5(تستعمل في الهجاء آما أن للهجاء ألفاظ ال ال ذا ق ، ول

ا لفظ                     و" نعمة رحيم  ا الصحيح ومنه ستعمل في مجاله م ت ا ل ) يهذي (عيب آثير من األلفاظ على قائليها ألنه
اللذان وردا في مدح أبي تمام، الن مجالها الذم، فإذا استعملها أبو تمام من موضع المدح ونعت             ) محموم(و

ة، ت                اظ آريم ذوق من ألف ذا ال ا ألف ه ام وخرج عم ذوق الع ذلك ال د صدم ب ديح   بها من يمدحه فق ناسب الم
  .)6(وتنسجم مع شعور المادح وهو شعور أعجاب وإآبار في الغالب

  :فقد تمثل المديح الجيد عنده في قول حسان بن ثابت) هـ395ت(أما أبو هالل العسكري 
  

م رُّ ِآالَبُه ا َتِه ى م شوَن َحت  ُيغ
  

لِ     َسواِد الُمقب ن ال سألُوَن َع  )7(الَي
       

سألون عن جيش               قد أنست   :" إذ علق عليه بقوله    م من شجاعتهم الي بحهم، وه الزوار فهي التن م ب آالبه
  .)8("يقبل نحوهم لقلة اآتراثهم بهم، ولثقتهم ببسالة أنفسهم وشدتهم على أعدائهم 

انوا ضيوفا     ان آ سواد، ف سألون عن ال رم وال ي ى الك شير إل م شجعان وأجواد ألن صدر البيت ي  إذا ه
  .أآرموهم وان آانوا خصوما قاتلوهم

اني                    ) هـ 454ت(أما ابن رشيق القيرواني       ى اإليضاح عن المع ا اشتمل عل د م ديح الجي د رأى أن الم فق
ال  بس والغموض ق د عن الل شعرية وابتع شاعر : "ال بيل ال ا -س دح ملك ضاح - إذا م ة اإلي سلك طريق  أن ي

  .)9("واإلشادة بذآره للممدوح
ريقتين للم               اك ط ى أن هن الملوك واألخرى         فضال عن هذا يذهب ابن رشيق إل ى خاصة ب ديح األول

ة        ر مبتذل خاصة بسائر الممدوحين، ففي األولى يشترط في المعاني أن تكون جزلة، واأللفاظ نقية، غي
  .حتى ال يبعث على السأم والضجر،ويشترط في النص أن يكون غير طويل

ستحقونها أل         ة الي ى مرتب ك     وفيما يخص السوقة، فانه ينصح الشاعر إال يسمو بهم إل ل ذل ه أن فع ن
  .)10(يكون آمن انقص من شأنه، وسفَّ به إلى أرذل درجة
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ع           ال أن األعشى إذا مدح رف ن رشيق ال يتفق مع من ق وك    ...)1(إال أن ما قاله اب ى أن سلطة المل ، بمعن
بخالف من يمدح السوقة، فهو     ... وسلطانهم يتيح للشاعر أن يلج إلى معنى يدل على القوة والسلطان والكرم           

دل      ال   وة والع سلطان والق يتحدث عن السلطان وإنما يمكن أن يتحدث عن أية صفة أخرى باستثناء صفات ال
ا فعل األعشى مع         ، إن آان عادال   ه احد، آم أما في الكرم فقد يمدح رجل من السوقة بكرمه بما ال يدانيه في
  .المحلق وهكذا

اجي   نان الخف ن س ا اب ـ466ت(أم وارد ) ه اظ ال ى األلف د نظر إل ة  فق دة اللفظ ث فائ ن حي ديح م ي الم ة ف
  :والمعنى الذي تؤديه في النص الشعري جاء ذلك في قوله

ي الطيب يمدح                         " ول أب سادا فكق صا وفي الغرض ف ى نق أما مثال الكلمة التي تقع حشوا وتؤثر في المعن
  :آافورا

  

َتهًال     تاُذ ُمك ُك اُألس رَع المل      َترع

ِب   َل َتأدي ًا قب اِل أديب َل اآِته  َقب
  

  

ه  تاذ -الن قول د - األس ك - بع رق واضح،     - المل تاذ ف ك واألس ه بالمل سميته ل ين ت ر، وب ه آبي  نقص ل
دوح وتعظيم       فاألستاذ قد وقع هاهنا حشوا، ونقص به المعنى إذ آان الغرض في المدح تضخيم أحوال المم

  . )2(شأنه ال تحقيره وتصغير أمره
ديح                 ويمكن أن يوجه قول المتنبي بأنه آان يهجو        وع من الم ذا الن ان يقصد ه  آافورا في مدائحه، وانه آ

  .)3(المبطن الذي يحتمل أآثر من معنى
ا    ، فضال عن هذا يرى الدآتور محمد زآي   شاعر داعي ه ال أن المتنبي ال ينتمي إلى التقليد السائد، الذي يكون في

يجعل  ،يه به، فالمتنبي ينتمي إلى تقليد آخر  لغيره مداحا آان أو حكيما، أو عاشقا بعيدا عن العقل أو عالمه رغم تغن   
ة               ، من الشاعر داعية لنفسه    مروجا لفكرته صاحب عقيدة ورؤية وله من الحياة موقف يصارع من اجله حتى النهاي

  .)4(في مجابهة ال تعرف الوهن واالستسالم
بيحة في المديح وأوصى        فقد استهجن استعمال الشاعر لأللفاظ التي يرى أنها ق        ) هـ684ت(أما حازم القرطاجني    

  :َوَرَد هذا في تعليقه على األبيات التي قالها مروان بن أبي حفصة يمدح فيها زبيدة بنت جعفر، باجتنابها
  

ا   ن أروَمته رٍق ِم لُّ ِع ا آ  يهزّه
  

ب      م َتط راُق َل ا إذا األع زداد ِطيب  َي
  

  

د الع       ) عرق(فلفظة   ارف عن ا هو متع ى م النظر إل شيوخ      بعد قوله يهزها قبيحة ب ان بعض ال د آ ة، وق ام
ى                       ا معن ا يكتنفه الذين أخذت عنهم هذه الصناعة يوصي باجتناب األلفاظ التي يفهم منها على حدتها أو مع م

  .)5(قبيح ولو بالعرف العامي
رأة فجاء        ذه الم العرق (إال انه يجوز لنا القول أن الشاعر يريد اإلمعان في تزآية نسب ه ذلك   ) ب ليقطع ب

  .ا، وهو معني بتجسيد هذا المعنى وهذه اللفظة تجسده تماما، فهو محق في ذلكعلى أصالة نسبه
ر فاعل                    وخالصة القول نالحظ أن األحكام النقدية التي صدرت من النقاد بحق غرض المديح آان لها أث
ة                      ا أطراف مختلف ديح تتجاذبه اني الم في توجيه هذا الغرض وطبيعة المعاني التي تحدث عنها، إذ آانت مع

  . تلك أذواقا مختلفة من الناقد المختص إلى الخليفة المتذوقتم
ى                        ه، إذ أن المعن شعري بحسب ثقافت ى ال د للمعن فضًال عن هذا أظهر هذا المبحث اختالف استجابة الناق
شاعر مع                              ين تعامل ال رة تفصل ب سافة آبي د م ا وّل ي، مّم ا المتلق ة التي يحتله ة الثقافي الشعري يتأثر بالمكان

ذا              غرضه وتعا  ي، له أثير  في المتلق ى الت شاعر حرصه عل م اظهر ال د مع نفس الغرض، ومن ث مل الناق
التنقيح            ة ب ام والعناي حاول بعض الشعراء االلتزام بالنصائح التي أسداها النقاد بمراعاة مقتضى الحال والمق
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  . والتجويد لكسب رضا الممدوح



               المعنى في غرض الهجاء
  

ة من اإلشعار   : قال الليث.  الشتم بالشعر وهو خالف المدح     -ي لسان العرب     آما ف  -الهجاء    )1(هو الوقيع
ر بوضاعة         ،والهجاء فن أدبي قديم رافق المديح منذ عصر ما قبل اإلسالم             وآان أول أمره يدور على التعبي

ة الجار، والعجز عن أخذ الث                زام  النسب والبخل والفقر، والقعود عن الغزو، والتقصير في حماي ار، واالنه
  .)2(في الحرب، واالستسالم لألعداء واستساغة الظلم

ديح يرسم        ديح، فالم وبذلك يصبح الهجاء على قول الدآتور شوقي ضيف، الصحيفة التربوية المقابلة للم
ا     تخلص منه ي أن ي ي ينبغ ة الت ة واالجتماعي ساوئ الفردي م الم اء يرس ة والهج ذه التربي ة له ة الخلقي المثالي

  .)3( الرشيدالمجتمع
نفس عن                        ى رجل في شاعر عل فالهجاء يؤدي وظيفة آاملة حين يصدر عن حس صادق فحين يغضب ال
يس عن             هذا الغضب في قصيدة ينظمها يكون قد أنتج إنتاجا أدبيا، ألنه يهدف من وراء هذا اإلنتاج إلى التنف

ع   ، اانفعاله وإزاحته عن صدره، من خالل صورة تحمل سخطه وانفعاله إلى متلقيه           ا اطل بحيث تثير فيه آلَّم
  .)4(نظير ما ثار بصدر الشاعر، عليها

ول الجاحظ              : ونظرا لحرص القبيلة على سمعتها في العصر الجاهلي فقد آانت تخاف الهجاء وتخشاه يق
  .)5("وألمر ما بكت العرب بالدموع الغزار من وقع الهجاء، وهذا من أول آرمها "

زون            وآان الهجاء الجاهلي يدور على آ      ا يعت ل ما يناقض مثل الجاهليين العليا وفضائلهم في حياتهم، وم
ى حد                      ك إل به ويفخرون من شجاعة، ونسب صريح وآرم دافق ووفاء وتلبية صريخ، وقد يتعدى الهجاء ذل

  .)6(طعن األعراض وقذف النساء
شعر الهجائي              س  )7(ومن الباحثين من رأى أن الهجاء الشخصي يعد أقدم أنواع ال ك ب بب المنازعات  ، وذل

ة                     ا الخصومات القبلي سبق زمني الفردية التي تثيرها العواطف واألهواء وتضارب المصالح بكل أشكالها، ت
ذا    )8(والخالفات الجماعية واالضطرابات السياسية وتعارض المعتقدات الدينية       دم       "، ول فمن الطبيعي أن يتق

وان الهجاء األخرى              ديني،        الهجاء الشخصي في ظهوره ونشأته على أل اعي وال سياسي واالجتم آالهجاء ال
  .)9("فالهجاء انتقل من الفردية إلى الجماعية

ى عشيرة          د أن أغار عل اء االسدى بع ن ورق ر يهجو الحارث ب ول زهي اء الجاهلي ق ومن صور الهج
  :زهير وأستاق فيما إستاق إبًال له وغالمًا 

  

ذعُ   ٌق َق ى منط ك منِّ ليأتين 
  

س الُقْبطِ     ا دنَّ اٍق آم َوَدكُ ب َة ال  )10(يَّ
  

  

  .)11(ففزع الحارث َورَّد َعليه ما َسلبه منه
ه          ،  وواضح أن زهيرًا يستعمل في وصف هجائه المنتظر آلمة الدنس            ق هجائ ه عن طري فهو سيلحق ب

م  رِّجس واإلث اء ، ال ى من "فالهج ة األول اتهم الديني ه لعن رن ب ا آانت تق رن بم زال ُيق ان الي ة آ ي الجاهلي ف
ى            و، شعائر   لعلهم من اجل ذلك آانوا يتطيرون منه ويتشاءمون ويحاولون التخلص من أذاه ما استطاعوا إل
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   . )1("ذلك سبيال
رة                    دول الكبي وآهم وال ه مل فضال عن هذا تحدث الشعراء عن الهجاء السياسي إذ هاجم الشعراء من خالل

ة  القريبة منهم والتي آانت تفرض سلطانها أو تكاد على من جاورها من ال             صيدة     )2(قبائل العربي  ولألعشى ق
ة    ل موقع دده قبي سرى ويته ا آ و فيه ة يهج ة طويل   دالي

  :ومما جاء في قصيدة األعشى) ذي قار(
  

اءه سرى اذا َماج غ آ ن ُمبل  م
  

رَّدا   شاٍت ُش َك ُمخم ي مآل  عّن
  

ا ن ابناِئن ه م ت الُنعطي  آلي
  

ّسدا      د َف ن َق سدهم َآم ا فُيف  )3(ُرُهن
  

  

ساطة                       ويكاد الهجاء الجاه   ل نحو الب ذا العصر، وهو يمي راد والجماعة من ه اة األف لي يكون سجًال لحي
  .وسهولة العبارة وعفة اللفظ وهذا ما امتازت به قصيدة األعشى

سيرته،         شعرية التي واآبت اإلسالم في م أما في العصر اإلسالمي فقد آان الهجاء من أوسع األبواب ال
ان حسان             ة، فك الة خلقي ه رس دة                     إْذ  آانت ل ضيلة الجدي د الف دعوة وتأيي سّخر الهجاء في سبيل ال ن ثابت ُي  ب

  .)4(فضيلة المعتقد
رم    ي األآ ذآر أن النب دير بال ن الج شرآين،    9وم سلمين والم ين الم ة ب رب الكالمي ة الح ى قيم د عل  أّآ

دعوة                  شر ال ين في ن ال متالزم ان الهجاء والقت  ومن  )5(فأستعدى شعراء المسلمين على شعراء أعدائهم، فك
  :صور هذا الهجاء قول حسان

  

دِّ      ن مع وٍم م ل ي ي ُآ ا ف  لن
  

اءُ     باب أو ِهج اٌل أو َس  قت
  

ا ن َهجان الَقوافي م َنحُكم ب  ف
  

ّدماء     تلط ال ين َتخ ضرُب ح  )6(وَن
  

  

اهم    ن هج ى م ردون عل ل ي اًء ب دًا هج دؤون أح عراء اإلسالم ال يب نص أن ش ذا ال ن خالل ه ر م ، يظه
  .ويشوبها الفخر ، تعادها عن الفحش والبذاءة وتمتاز اغلب معانيهم بإب

دا للنبي                سلمين والمشرآين، وب ين الم ا          9وعندما اشتد الصراع ب ى م اجون إل شعراء يحت صاره ال  أن أن
ا              ال مخاطب ة، ق ة إعالمي ا معرآ يشدون به أزرهم في معرآة الهجاء التي خاضوها والتي آانت في حقيقته

م  .  فواهللا لهجاؤك عليهم اشد من وقع السهام في غلس الظالم            - يعني قريشا    -أهجهم: "حسان بن ثابت   أهجه
  .)7("ومعك جبريل روح القدس، وإلق أبا بكر يعلمك تلك الهنات

ي  رر النب شجع   9يق شديدة الظالم، وي الي ال ي اللي ال ف أثير النب وق ت راه يف يهم، في اء عل أثير الهج دة ت  ش
ي بكر               شاعره، مؤآدا له انه منتصر بإرادة اهللا، ومؤاز        ستفيد من معلومات أب ه أن ي ل، ويطلب من رة جبري

  .عن سقطات قريش التي يؤثر ذآرها فيهم
ره في المجتمع              ة التي            ، فضال عن هذا أدرك الخلفاء قيمة شعر الهجاء وأث ه من المظاهر الجاهلي ا في لم

ا      ) رض(ومن ذلك أن الخليفة عمر      ، أبطلها اإلسالم  ه للزبرق سبب هجائ ة ب در في    أمر بسجن الحطيئ ن ب ن ب
  :أبيات قال له فيها

  

ا  ل ِلُبغيَته ارَم ال َترح  َدْع الَمك
  

ي      اعُم الكاِس َت الَط ك أْن د َفانَّ  )8(َواُقع
  

  

ة           ة والخلقي سخرية            ، فالخليفة يحرص على أن يتمثل الشاعر القيم الديني ى أسلوب ال أ إل شاعر لج إال أن ال
ويختلف الحطيئة عن غيره من شعراء       . لخاصة والعامة الالذعة المبطنة، جعل هذا الهجاء موجعًا تتحاشاه ا       
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ا          ة عمر             ،) 1(الهجاء في انَّه إتخذ من الهجاء مهنة يسترزق منه ذا رفض الخليف الهجاء  ) رض(فضال عن ه
اء  واع الهج د أن ّده اش ى ع ضيل حت ه  ، بالتف ب قول ن حبي ونس ب ن ي اء ع د ج ن  :" فق ر ب ار عم ذا أش ى ه إل

ة          ى الحطيئ ة           الخطاب، وآان أحسن إل ال للحطيئ ه ق سه ان ه من حب ذع       " : فأطلق اك والهجاء المق ال "إي ا  : ق وم
ى        : أن تقول:  يا أمير المؤمنين؟ قال   المقذع ي عل هؤالء أشرف من هؤالء، وهؤالء أفضل من هؤالء، وتبن

  .)2("مدٍح وذٍم لمن تفاخرهم شعرًا 
م                      ة بحك ا ال يرضاه الخليف بعض م ى بعضهم ال اس عل ده اإلسالم      وال نستبعد أن تفضيل الن ا يري إذا  .  م ف

  .خالف الشاعر ما يريده اإلسالم من تساوي الناس صار الهجاء مقذعا آما يرى عمر بن الخطاب
ان               ا في آل مك  )3(أما في العصر األموي فقد احتدم الهجاء، بتأثير العصبيات القبلية التي اشتعلت نيرانه

ة               جديد يتمثل في ا   : وآان الهجاء في هذا العصر ذو تياريين       ل في ظل دول ذي قي سياسي ال ديني وال لهجاء ال
  .)4(ذات نظام إداري وآيان سياسي، وقديم يتمثل في  الهجاء الشخصي والقبلي

عراء                  ه ش د احترف ه، فق ضمونه وغايت ي م ل ف وقد سجل الهجاء نموا ملحوظا في هذا العصر تمث
ي   ن ف ا دِّي وم م و الي وم تل ي الي ه ف وا يتبادلون ا، وجعل ائض احتراف صائد  النق بح ق ى أص ه حت  جوانب

ب      ساب ومناق ن ان ضمنه م ا ت ل م اهلي بك اريخ الج ه الت ستغلين في ول، وم ي الط سرفة ف ة م مطول
اريخ            تغالال للت ك اس ى ذل ضيفين إل تغالل، وم ع اس زائم أوس صارات وه روب، وانت ب وح ومثال

المي س. اإلس ضهم الت ن نقائ وخين م ا، مت ة وخلفائه ة األموي ن الدول ل م ف القبائ ه ومواق لية والترفي
  . )5(واإلضحاك، ال تهييج الشر والفتنة

تغالل                 شاعر اس ذا ال ويعد الكميت من الشعراء المشهورين الذين وقفوا بوجه أعدائهم وقد أحسن ه
ك                    ه ذل مواهبه فقد آان خطيبا راوية مثقفا في اغلب قصائده، فكانت له بذلك عقلية العالم المنظم فأعان

ن       على أن يحسن االحتجاج لما ي      سلطة م ة ال ي أمي صاب بن قول ترى ذلك في مثل قوله مشيرا إلى اغت
  :بني هاشم وهم ورثة الرسول الشرعيون

  

ورهم    وز أُم ًا َتُج اتَمكم ُآره  ِبخ
  

َصبُ      َيَن ُيغ ه ِح ْصبا ِمثَل ْم أَرى َغ  )6(َفَل
  

  

  :وقوله في معنى قريب من األول
  

ِرهم  وِس غي ن َق وَن ع ِه الرَّاُم صيُب ب  ُي
  

راً    ا آخ يُّ أوُّلُ في ه الَغ َدى ل  )7( أس
  

  

صائد في                            ه ق ة إال أن ل ي أمي ى بن على الرغم من أن قصائده آانت ذات اثر فعال في تأليب الجماهير عل
  .مدح األمويين معروفة والمسألة تتعلق ببواعث الشعر

ك   ومن الجدير بالذآر أن الناقد المتذوق في العصر األموي صار يبحث عن أجود شعراء الهجاء في                   ذل
ن   شّبة ب ال ل ك ق د المل ن عب شام ب د ورد أن ه شعري، فق ى ال شاعر للمعن ة أداء ال ى براع ستندا عل الوقت م

ر        ذ أمي و يومئ ل، وه رزدق واألخط ر والف ده جري ال، وعن وا     : " عق ذين مزق ؤالء ال ن ه ي ع أال تخبرن
  .)8("أعراضهم، وهتكوا أشعارهم، وأغروا بين عشائرهم في غير خير والبر، أّيهم اشعر

ويكشف آالم هشام هذا عن تأثير الهجاء الشديد الذي أحدثه هؤالء الشعراء، ويبدو  انه يريد من الهجاء      
ذه    ى به ى أداء المعن در عل شعراء اق ة أي ال م معرف ن ث مها وم ي رس شدة الت ن ال صورة م ذه ال ون به أن يك

ة، ولكن م            ة والديني ة والنحو      الصورة دون التأثير بالمفاهيم االجتماعية واألخالقي اء اللغ ة علم روز طبق ع ب
ذي               ، أخذت النظرة تتغير وتتبدل    ن اسحق الحضرمي اللغوي والنحوي ال د اهللا ب ومن علماء هذه الطبقة عب
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  :آان يكثر من تتبع أخطاء الفرزدق فهجاه يقول
  

ه  ولى َهجوُت ُد اهللا َم ان َعب و َآ  َفل
  

ا   ولى َمواِلي د اهللا َم نَّ َعب  َولك
  

  

ا  : وقد لحنت أيضا في قولك    :" لى هذا البيت بقوله للفرزدق    فعلق ابن إسحاق ع    ان ينبغي    . مولى موالي وآ
  .)1("أن تقول مولى مواٍل

ع       " عبد العزيز عتيق   .فأبن إسحاق آما يقول د     ا وق ى م ه أن يفطن إل ا يهم اليهمه هجاء الفرزدق بقدر م
  .)2("فيه الشاعر من خطأ نحوي وأن يدل عليه 

أ والصواب في النص             ويوضح هذا الخبر صفة من     واطن الخط ى م ة إل د، وهي الفطن م صفات الناق  أه
اييس واضحة                      ى مق تنادا إل ز واس ا خوف أو تحي ك بموضوعية دونم وان يكون   . األدبي، واإلعراب عن ذل

  .)3(المقياس في هذا الخبر نحويا يالمس صحة اللغة
معي   ف األص از موق ـ216ت(وامت اء با  ) ه ط الهج ه رب اء بأن رض الهج ن غ ة م ة االجتماعي لوظيف

  :واألخالقية للشعر فهو مع الشعر الملتزم فقد قال مثال
  .)4("مزّرد اخو الشماخ ليس بدونه ولكنه افسد شعره بالهجاء"

ى شعره                         شاعر وهو نهج هجائي غلب عل ذي سلكه ال نهج ال رفض ال إال أن من  ، ويبدو أن األصمعي ي
لعادات السيئة واألخالق الذميمة وليس هجاء األشخاص       الهجاء مايؤدى دورا اجتماعيا مهما السيما هجاء ا       

ا هو هجاء             يمٍ       [وقد ورد في القرآن الكريم م َك َزِن َد َذِل لٍّ َبْع ه             ،)5(]ُعُت ابع من ثقافت ذا ن وموقف األصمعي ه
  . وتوجهه في حياته

ه                   ) هـ232ت(أما ابن سالم الجمحي    د حديث نالحظ عن ه ف شعري وفنيت ان ينتصر لجودة الغرض ال د آ  فق
شى   يس واألع رئ ألق ن ام ي       ، ع ا ف شة وتهكم سيهما بالفاح ى نف ا عل را ونعي ا تعهَّ ن أنهم رغم م ى ال وعل

   .)6(إال اّنه يضعهما في الطبقة األولى،الهجاء
ه             ا اشتهر ب ه بم فضال عن هذا وضع ابن سالم الفرزدق في الطبقة األولى من شعراء اإلسالم، مع علم

ن سالم         الفرزدق وجرير واألخطل من هجاء مقذ      د أورد اب يم في             " ع فق ي الهج ى مجلس بن رزدق أت أن الف
نهم                               ه شيخ م ال ل رزدق فق شدهم الف ا أن شدهم آم د لين اهم من الغ را، فأت ك جري غ ذل شدهم، وبل : مسجدهم فأن

وني وخرج      : ياهذا، اتق اهللا فان هذا المسجد انما بني لذآر اهللا والصالة فقال جرير             أقررتم للفرزدق ومنعتم
  : يقولمغضبا وهو

  

ةٌ   ٌة َملعُوَن يم َقِبيَل  إن الُهج
        

وانِ      َشاِبهو  األل ى ُمت صُّ الّلح  َح
  

اتُهم  يهم َوَبن ون َبِن م َيترُآ  ُه
  

انِ      ّل دخ ريِح ُآ وف ِل عر األن  ُص
  

ربة   ٍة أو ِش سَمعُون ِبأآل و َي  َل
  

انِ    م ِبعم َبح َجمعُه ان اص  ِبعم
  

  

ال      وخفة اللحى في بني الهجيم ظاهرة، وقيل   : قال يم حصُّ  اللَّحى؟ ق ي الهج ا بن :  لرجل منهم، ما بالكم ي
  .)7("أن الفحل واحد

اس األخالقي في                  وقد دفع هذا الرأي بعض الدارسين إلى عد ابن سالم من النقاد الذين ال يأخذون بالمقي
  .)8(الحكم على الشعراء

يدة المدح وال                ا س شعراء آونه ى من ال ة األول ن سالم للطبق ، هجاء والفخر والوصف   وقد جاء وضع اب
وع األغراض             رة وتن رزدق واألخطل والراعي           ،استنادا إلى معيار الجودة والكث ر والف ال جري ذا  ، أمث وه
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ر بعض شعراء                )الموضوع الشعري (يدل على تأثره بمقياس      ا مدى سطوة وأث ذا يصور لن ، فضال عن ه
  .)1("هجاه ابن لها أن عاذت امرأة بقبر أبيه تحتمي عرضها منه حين " الهجاء آالفرزدق

ه                       ا الشك في سية من الشخص المهجو ومم وذلك الن الهجاء يعني سلب الخصال الحميدة والفضائل النف
  :أن سلب هذه الفضائل من الشخص يعني لفظه من المجتمع وفقدانه آل اعتبار يقول الرافعي

ق ا             "  ه سلب الخل نفس، او فصل    لم يكن الهجاء عند العرب في اعتبار السباب واإلفحاش ولكن و سلب ال
  .)2("المرء من مجموع الخلق الحي الذي يؤلف قومية الجماعة وترآه عضوا ميتا يتواصفون ازدراءه 

ه    ) هـ255ت(اما الجاحظ    فقد عرف  أن الهجاء لعب دورًا بارزًا وخطيرًا في حياة العرب، وآان له وقع
ول الجاحظ     وأهميته عندهم، حتى إن العرب آانت تذرف الدمع الغزير من و           ع بعض الهجاء يق وألمر  : "ق

ا               ن شهاب، وآم ا بكى مخارُق ب ا، آم ذا من أّول آرمه ما بكت العرب بالدموع الغزار من وقع الهجاء،وه
ر            ن زهي ع     )3("بكى علقمة بن عالثة، وآما بكى عبد اهللا بن جدعان من بيت لخداش ب د سمى الجاحظ وق  وق

يما شعر الهجاء               وهو يختص باألث  ) ميسم الشعر (الهجاء هذا بـ   ر العميق الذي يترآه الشعر في النفوس الس
ر    " الميسم"والمديح في نفس الذين يوجهان إليهم ويستعمل الجاحظ لفظة           ا عمق األث آأنما العرب أرادت به

  .)4(الذي يترآه مثل هذا الشعر في مالزمة الممدوح أو المهجو أطول مدة من الزمن
ه صراحة      ورأى الجاحظ أن تأثير الهجاء بلغ    م قبيلت ر اس ن ذآ حدا دفع بعض الناس إلى ان يخجل م

ل        : قال ابو عبيدة  : " بعد أن آان يفخر بها ويستعلي، فمما يرويه الجاحظ         آان الرجل من بني نمير اذا قي
  :ممن الرجل؟ قال نميري آما ترى، فما هو إال ان قال جرير: له

  

رٍ   ن  ُنمي َك ِم رَف انَّ ضَّ الَط  َفُغ
  

اً    ال َآعب ا َف َت وال ِآالب   َبلغ
  

  

  .)5(!"من بني عامر: حتى صار الرجل من بني نمير إذا قيل له، ممن الرجل؟ قال
ة نظر في قضية الهجاء                 ) هـ 335ت(أمَّا الصولي    ه وجه د آانت ل ة يجب أن     ،فق رى أن هجاء الخليف ت

ستعين في      وذلك فيما أخذه على البحتري في قصيدته التي يهج        ، يختلف عن هجاء السفلة من الناس      و بها الم
  :قوله
  

ًا ماَء ُظلم ى َأس اِذَلتي َعل  أع
  

زاِر       ا الِغ ُدموِعَ له راء ال وإج
  

َدينا  َتَطعنا الفت ا اس و أن  َول
  

الَبوارِ     ُه ب ّرتم ِمن وَع ال  َقط
  

  

  .)6(الخ األبيات......
يما            " إذ قال معلقا عليها      ى والس وار  " لفظة    وهذه األبيات من أقبح الهجاء وأضعفه لفظا واسمجه معن الب

به،                    "  اس ورعاعهم أش فلة الن وهي أيضا خارجة عن طريقة هجاء الخلفاء والملوك المألوفة وهي بهجاء س
  .)7("مع ما جمعت من سخافة اللفظ، وهلهلة النسج والبعد من الصواب

أتي   ومن الجدير بالذآر أن النقاد لهم رأيهم الذي يختلفون فيه عن الشعراء، فالناقد يريد شيئا، وال                شاعر ي
ك اشد                            . بشيء آخر  ذا الحد فيكون ذل ى ه ة إل بط بالخليف سابقة أراد أن يه ات ال شاعر في األبي ونقول لعلَّ ال
  .إيالما له

ر   ن جعف ة ب ا قدام ـ337ت(أم ان   ) ه ا آ ه، ولم ديح في ر أضداد الم ذي تكث د هو ال اء الجي رى أن الهج في
سية         ذلك اله  ، المديح الجيد إنما يكون بالفضائل النف ذه الفضائل         فك سلب ه ا يكون ب د إنم وعد من   ، جاء الجي

  :الهجاء المقذع الموجع قول الشاعر
  

                                                 
  .313\2:طبقات فحول الشعراء:ظ) 1(
 .75\3 :تاريخ آداب العرب) 2(
  .364\1:الحيوان) 3(
 .145:، ومفاهيم الجمالية والنقد في ادب الجاحظ156\1: البيان والتبيين: ظ) 4(
 .35\4: البيان والتبيين) 5(
  .الهالك:  ، والبوار 2/936:األبيات في الديوان) 6(
  .264:الشعر في بالد الشام والجزيرة: ظ514:الموشح) 7(



رة   عدًا َآِثي سعٍد، اّن س اثر ب  وآ
  

صرا   اًء والن عٍد َوف ن س غ م  َوالَتب
  

ا    راِع، َوخلِّه عدًا للق دع س  َوالَت
  

را      د الَقف ا الَبل ت  َوَرعِيه  اذ اِمَن
  

سومها رٍو ُج ن عم عِد ب ن س ك م  يروع
  

را   َوتز   ا َخب يَن َتقتله ا، ِح ُد فيه  )1(َه
  

  

لم لهؤالء               " ويذآر قدامة أن سبب تفضيله لهذا الهجاء هو          شاعر س ذا الهجاء، إن ال إصابة المعنى في ه
ضائل   ن الف ا وضعناه م ستا بحسب م ضيلتان، ولي ا ف رين يظن أنهم وم أم م ....الق دد، وعظ رة الع وهي آث

  .)2(" إنما هو على سبيل الصدقوقصده بذلك أن يظن أن قوله فيهم... الخلق
الكرم           ة ب سية المتعلق ضائل النف شاعر للف ه ال رض في اخرا يتع ون س اء أن يك ن الهج د م ة يري إذًا قدام

  .وقدرة الشاعر على النجاح تقاس بمدى قدرته على سلب هذه الفضائل من المهجو، والشجاعة
د               دح،            أن يحتمل    ، فضال عن هذا يرى قدامة  أن من سمات الهجاء الجي ا يفعل في الم اني، آم ه المع في

د                              ن يزي اس ب ول العب ل ق ك مث ه الغرض المقصود مع اإليجاز في اللفظ وذل فيكون ذلك حسنا إذا أصيب ب
  :الكندي في مهاجاته جريرا ومعارضته إياه في قوله

  

يم   ُو َتم َك َبن َضبت َعلي  إذا َغ
  

ضابا   م ِغ اَس آّله سبَت الّن  َح
  

  

  :وقال
  

ّي  ضبت َعل د َغ يمَلق و َتم  َبن
  

ا      ضَبتها ذباَب أت لَغ ا َنك  َفم
  

يم    ى َتم راب َعل َع الُغ و اطل  َل
  

ابا      َسوءاِت َش ن ال يهم م ا ِف  )3(َوم
  

  

ة  ، إذا قدامة يبحث عن القول الشعري الذي يضمن معاني آثيرة      من خالل اللمحة الدالة واإلشارة الموحي
  . )4(عن دالالت آثيرة

ا     ونظر قدامة بن جعفر للعيوب التي ت       ورا ال تجانس الفضائل             : "لحق الهجاء ومنه ْن سلب المهجو أم م
  .)5("النفسية آان ذلك عيبا في الهجاء، مثل أن ينسب إلى انه قبيح الوجه، أو صغير الحجم أو ضئيل الجسم

ا                 ضآلة وغيره شكل وصغر الحجم وال شعر وخاصة        ، الشك أن ما يريده قدامة من هجاء بال ر في ال آثي
رن                 شعر ابن الرومي وط    ة بنصف ق ل قدام ا من شك      ، بقته فهجاؤها ملئ بهذا النوع من الصفات وهم قب م

  .   أن النقاد يعتقدون أن  لهم المرجعية في نقد الشعر وتوجيه الشعراء
ا                        ) هـ388(أما الحاتمي    رة يصور فيه شاعر لوحة معب ه ال ذي يرسم من خالل فقد آان يفضل الهجاء ال

  :المضحكة بألفاظ موجزة نحو قول األخطلالمهجو بمختلف الصور القبيحة و 
  

َبُهم    َياف َآل َتنَبح االض وٌم إذا اْس  َق
  

ار      ى الّن ولي َعل م ُب الوا المِه  )6(َق
  

  

انه جمع فيه من أفانين الهجاء مالم      " إذ  اعتبر هذا البيت من أهجى ما قالت العرب معلال سبب ذلك إلى               
ا           اء الن ا االضياف        تجتمع في غيره من نسبهم إلى البخل بإطف دي به ئال يهت سارين        ، ر ل ا لل م بالبخل بإيقاده ث

نهم                        ك ع اء ذل اتهم في أثن لئال يهتدوا بها، ثم بالضن بحطبها ثم أخبر عن قلتها ونزرها ووصفهم بابتذال أمه
  .)7("بالبخل بالماء، فلم يبق فنُّ من فنون الهجاء السخيف إال وقد اشتمل عليه هذا البيت

ت،    "عن ابلغ أنواع الهجاء وهو  ) هـ392ت (وتحدث القاضي الجرجاني   ما جرى مجرى الهزل والتهاف
صوقه                          ه بالقلب ول ه وسهل حفظه، وأسرع علوق ا قربت معاني وما اعترض بين التصريح والتعريض وم
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  .)1("بالنفس
ة والغموض          ويستند الجرجاني في رأيه إلى األساس النفسي الذي يقوم عليه الهجاء، ألنه يرى إن التعمي

ى       من   نفس ويوصل المعن ريح ال شأنها أن تشغل البال وتوقع في الحيرة، في حين أن التصريح والوضوح ي
  .بأسرع ما يمكن إلى قلب السامع فيحدث األثر المطلوب

  :فقد جاء رأيه في الهجاء مبنيا على طبيعة الشعر وغايته إذ قال) هـ454ت(أما ابن رشيق 
ه والبحث عن       وأنا أرى أن التعريض أهجى من التصريح        " التساع الظّن في التعريض وشّدة تعلق النفس ب

ان                           ة فك ا في أول وهل ه يقين ا وقبلت نفس علم ه ال معرفته، وطلب حقيقته، فإذا آان الهجاء تصريحا أحاطت ب
ل يعرض   سيان أو مل صان لن ن نق وم م ل ي ا أصاب   ... آ اء م ّد الهج ال إن اش ل ح ى آ ذي أرى أن عل وال

  .)2("الغرض ووقع على النكتة
اة        ي آل شيء ومراع دال ف دأ االعت زام بمب ة وااللت صفة عام شعر ب وم ال ق من مفه ن رشيق ينطل إذًا اب
اظ                        ه من األلف ا يلزم بس غرضه م المقصد والمخاطب وموضوع القول في وقت واحد فالشاعر يجب أن يل

شعر                     ة ال اة طبيع ه مع مراع ده      واألساليب بحسب ما يقتضيه الحال ويوافق الشخص المتجه إلي ة بع من جه
  .عن التصريح والمباشرة

م                              سبب في أنه المعنى في غرض الهجاء ويكمن ال وا ب اد احتفل دم أن النق ا تق ّل م والذي نخرج به من آ
ه    انهم بأن شعر إليم ي ال ية ف ة أساس ى مكان دون أنَّ للمعن انوا يعتق ساب  ((آ ه حفظت األن رب وب وان الع دي

ام النظر في                 لذلك   )3())وعرفت المآثر ومنه تعلمت اللغة     ا وإنع ى فحص معانيه سار عل قام تدراسهم لالستف
سلية وخاصة في المجالس                         ه واإلضحاك والت يلة للتفك ساخر وس اني الهجاء ال تأّملها فكانوا يتخذون من مع

  .األدبّية التي آانوا يعقدونها
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  المبحث الثالث

                غرض الغزل
  

د سجلوا                  ُيعد غرض الغزل من اقرب الفنون إلى طبيعة        شعراء، فق رة من ال ة آبي د لقي عناي  اإلنسان وق
شوق               يهم من ال ا يفعل ف نها وصفاتها وسحرها، وم ذآروا محاس فيه عواطفهم وخواطرهم، تناولوا المرأة ف

  .والحنين
ذآرون                  " وآان من شغفهم بالغزل      انوا ي صائد الطوال، سواء أآ ه الق دئون ب أن جعلوه أول موضوع يبت

ا               - ديار الحبيبة    -يذآرون الديار   الغزل مباشرة، أم     اتهم وإياه ا وسرد ذآري ا والتغزل به ى ذآره نقلهم إل  لت
")1(.  

وسمعت بعض أهل األدب يذآر إن مقصد القصيد إنما         : " وقد الحظ القدامى هذه الظاهرة فقال ابن قتيبة       
ع استوقف الرفيق لي                  ذآر        ابتدأ فيها بذآر الديار والدمن واآلثار فبكى وشكى وخاطب الرب ببا ل ك س جعل ذل

  : ويصب الشعر الغزلي عامة في ثالثة اتجاهات)2("أهلها الظاعنين عنها 
  .  )3()"اتجاه صريح مكشوف(و) اتجاه عذري عفيف(و) اتجاه تقليدي"(

ا  دي (أم اه التقلي ه  ) االتج ا نلمح ا -فم تهالليًا     - غالب ا اس زل غرض ون الغ صائد، إذ يك دمات الق ي مق  ف
تختلف مثل هذه المقدمات في حقيقة ما تنطوي عليه من عواطف وتجارب ومعاناة  بين               ومدخًال للقصيدة، و  

ا                           سير فيه ة ي ة وتقليدي ين أن تكون متكلف فافة، وب ة شعرية ش أن تكون صادقة يجيد الشاعر التعبير عنها بلغ
  .)4(الشاعر على نهج سابقيه

قيته فنون الشعر األخرى، واغلب اإلشارات التي      ومن الجدير بالذآر أن شعر الغزل لم يلق من اهتمام النقاد ما ل     
د الحجاز ابن أبي عتيق                   ا         )  هـ  116ت  (تخص الغزل جاءت من ناق شأ فيه ة التي ن د أثمرت هذه       )5(بحكم البيئ ، فق

الحياة، على الصعيد الشعري الغزل الحضرّي الالهي والغزل البدوي العفيف، وآان عمر ابن ربيعة على رأس                     
د اهللا بن قيس             شعراء الغزل الحضري    من أمثال العرجي، وأبي دهبل والحارث المخزومي ونصيب بن رياح وعب

  .)6(الرقيات، في حين يعدُّ جميل بن معمر ابرز شعراء الغزل البدوي، من أمثال قيس بن ذريح وقيس بن الملوح
اط                ك ني نهم وشغلهم ومل د فت شعر جدي وع من ال ى الحجازيين بن وبهم  وقد طلع عمر بن أبي ربيعة عل  قل

ة عمر                     ى مكان ة عل فانصرفوا يتتبعون أخباره ويتلقفون نتاجه،وقد يكون في ما يرويه صاحب األغاني دالل
  :                          إذ يروي أبو الفرج. الشاعر في مجتمعه

ن  آانت العرب تقرُّ لقريش بالتقدم عليها في آل شي إال بالشعر، فأنها آانت ال تقر به حتى آان عمر "   ب
  .)7(ربيعة، فأقرت لها الشعراء بالشعر أيضا ولم تنازعها شيئًا

ة                   ة وتفصيال ودق ساء جمل فضال عن هذا اقر النقاد أن عمر ابن أبي ربيعة اقدر الشعراء على وصف الن
  .)8("لعمر بن أبي ربيعة أوصفنا لرّبات الحجال : " وعلى مخاطبتهن وتصوير أحوالهن فنقرأ لنصيب قوله

ساء مخاطبتك     : " آيده، مخاطبا عمر  ولجميل تأ  ا خاطب الن واهللا ال أقول مثل هذا سجيس الليالي، واهللا م
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ه     )2("صاحبكم اشعر بالقول في الغزل    : " ، ولسعيد بن المسيب الفقيه، حكمه اذ قال       )1("احد   رزدق رأي ، وللف
شعراء ان              "مخاطبا عمر    سيب،       انت واهللا، يا ابا الخطاب اغزل الناس اليحسن، واهللا، ال ذا الن ل ه وا مث يقول

  .)3(.."وال ان َيرقوا مثل هذه الّرقية
 فضال عن هذا جسد ابن أبي عتيق روح ذلك العصر الذي يعيش فيه على صعيد التذوق األدبي والفني،                  

  :ومن النصوص النقدية التي جاء بها ابن أبي عتيق وهي تمثل صورة لطبيعة النقد في عصره قوله
ا عصي اهللا     لشعر عمر بن أبي ربي    "  شعر، وم عة نوطة في القلب وعلوق بالنفس ودرك للحاجة ليست ل

ه وسهل           ...جل وعز، بشعر أآثر مما عصي بشعر ابن   أبي ربيعة            اشعر قريش من دق معناه ولطف مدخل
  .)4("مخرجه ومتن حشوه وتعطفت حواشيه وأنارت معانيه وأعرب عن حاجته

ى صدق      فالناقد هنا يرى أن شعر عمر شديد التأثير     ول إل ذا الق ، يأسر النفس ويعلق في القلب، ويلفت به
  .العاطفة وقوتها وحيويتها وشمولها وإنسانيتها

ا                            ر مم فضال عن هذا يذآر الناقد أن هذا التأثير يحدث على الرغم من إن اهللا يعصى في شعر عمر أآث
شعر      وهذا التأثير على الرغم من آونه  مخالفة دينّية أخال   . عصي في أي شعر آخر     ى جودة ال ل عل ة، دلي قّي

  .المنبثق من الذات التي عاشت المعاناة
د                    ا وق فضال عن هذا فطن النقاد في هذا العصر إلى ظاهرة التأثير الشعري فالحظوها وحددوا مظاهره

ا          دة منه ذا المجال عدي ار، في ه ر واألخب ة غزل آثي اد طبيع ق     : " الحظ النق ي عتي ن أب ر عزة اب شد آثي ان
  :حتى بلغ إلى قوله)" باِئَنٌة ُسعدىَأ(قصيدته، 

  

اَنتي نَّ أم ادي َوُخ ن ِميَع  َوأخَلف
  

ن      ة ِدي ان األماَن ن َخ يَس ِلم     َول
  

  أعلى األمانة تبعتها؟: فقال له ابن أبي عتيق
  :فغضب وصاح

  

ه     وم مَحلِّ ُودِّ َي فاء ال َذبن َص  َآ
  

ون   دُهن دي ن َوع دنني م  وأنك
  

  

ا يوصفن بالبخل             ويلك ذاك و  " فقال ابن أبي عتيق      يهن، وإنم وب إل اهللا أشبه بهن واملح لهن وادعى للقل
  .)5("واالمتناع وليس باألمانة والوفاء

: خيار خصال النساء شرار خصال الرجال         ) "عليه السالم (أخذ ابن أبى عتيق هذا من قول اإلمام على          
  .به الرجلأى ان أحسن ماتوصف به المرأة هو شر ما يوصف )6("الزهو والجبن والبخل 

ر                 يس بعاشق يعب و ل فهو يأخذ على آثير أنه ال يعلم ما يستحسنه المحب من طبائع النساء وصفاتهن، فه
ر       د الصدق في التعبي شعر يري ، عن تجربة عيش ومعاناة ومن الباحثين من رأى انه ينطلق من مفهوم في ال

ة، ففي ه                       م يعش التجرب شاعر ل ى أن ال شير إل ه ي اع، فكأن ه            فضال عن اإلقن ا آأن ع به ه أن يقن ة علي ذه الحال
  .)7(عاشها، فالمهم تجسيد تجربة إنسانية تبدو صادقة ومقنعة، وهذه لفتة مهمة في مجال النقد األدبي

  :فضال عن هذا فضَّل ابن أبي عتيق قول عمر بن أبي ربيعة
  

ا    يِن ِمنه ة الَع يِّ َآلحظ َت َحظ  َلي
  

ا   ُل الُمهنَّ ا الَقلي ر ِمنه  َوَآثي
  

  :ل آثيرعلى قو
  

لٍ   ٍل بنائ ن َخلي راٍض ِم سَت ِب  َول
  

ِل   ُه بقلي ى َل ل َوال أرض  )8(َقلي
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ستطيع                شاعر ال ي ويبدو  أن سبب هذا التفضيل يعود إلى أن المألوف بحكم البيئة العربية اإلسالمية أن ال
ن                  أن اب ه المحب، فك ذي يعيش في ع ال ل، وهو يوافق الواق ق     أن يلتقي بمن يحب ولذا يرضى بالقلي ي عتي أب

  .ينظر إلى هذه القضية حين وازن بين القولين
  :فقد الحظ أن طرفة بن العبد لم يكن يحسن أن يتعشق وقد مثل لذلك بقوله) هـ216ت (أما األصمعي 

  

ر اَقتك ِه وَم أم َش حوَت الي  أَص
  

ستعر      وثن ُم بِّ ُجن ن اُلح  َوم
  

ر  ْم يق ال َل ين َخي  ارَّق الَع
  

صحرا     ب ِب اف َو الرَّآ سرَط  )1(ِء ُي
  

  

  :انه لم ينم ولم يهجع من حبها ثم يقول: يقول هذا القول: الذي علق عليه األصمعي بقوله
  

ُسُنها  ُسُنني أل  وإذا َتل
  

ر      وٍن َفِق سُت ِبموه ي َل ِإنِن
  

َرمٍ    ن َه ُف ِم ُر َدال  َ الَآبي
  

ر    ّل الُظُف َل َوال آ ُب الّلي  )2(أرَه
  

  

ا جاء      ، تين األخيرينفالمشكلة عند األصمعي تكمن في البي      سه فم اقض نف شاعر ن فقد بدا لألصمعي أن ال
الذي أصابه في البيت األول اليتفق مع الجالدة والصالبة التي          ،به من اللوعة والقلق بسبب الحب الجنوني        

ة             ، أظهرها في البيتين االخيريين    ة آامل ى تأدي ة المعن ك أن الغزل     . وهذا يعني عدم نجاح الشاعر في تأدي ذل
ه الجي ي قول ام ف و تم شاعر أب ه ال ذي أوصى ب و ال ق :"د ه ة، وقل صبابة، وتوجع الكآب ان ال ن بي ر م أن يكث

  .  )3("األشواق، ولوعة الفراق 
ك                       ) هـ232ت(أما ابن سالم     ة وذل ارة عن العاطف ى صدق العب اس جودة الغزل إل فقد آان يحتكم في قي

ذا          لغرض أن يفرق بين الشعراء ومن ثم يصبح الشاعر مقدما عل           اس، يكشف عن ه ذا المقي ى غيره وفق ه
سيب،                 : "قوله وآان لكثير في التشبيب نصيب وافر، وجميل مقدم عليه وعلى أصحاب النسيب جميعا في الن

  .)4("وله في فنون الشعر ما ليس لجميل، وآان جميل صادق الصبابة، وآان آثير يتقول، ولم يكن عاشقا
ذه                      إذا جميل حسب هذه الرؤية مقدم في هذا ا         م ه ول، ومن ث م يكن يتق ة صادقة ول ه عاش تجرب ن ألن لف

  .التجربة انعكست إيجابا على شعره، فكان أآثر تأثيرا في نفس المتلقي
فقد آان يحتكم إلى الجانب األخالقي في نقده لمعاني الغزل فقد اخذ على امرؤ               ) هـ276ت(أما ابن قتيبة    

  :القيس قوله
  

ام أهُله     ا َن د م ا َبع موُت إلْيه  اَس
  

الِ    ى ح اًال َعل اِء َح اِب الم مو ُحب  )5(ُس
  

  

ه     ا بقول ك في                 : "معقبا عليه وقى ذل شعراء تت اس وال رم الن ى ُح دَّبيب إل ا وال ه تصريحه بالزن ويعاب علي
  .)6("الشعر وان فعلته

ى                          شتملة عل ة الم ه الغرامي شاعر الصريح عن عالقت ات وحديث ال وى األبي ى محت ة نظر إل إذا ابن قتيب
  .اضح والمكشوف للعالقة بين الشاعر ومعشوقتهالوصف الف

د التي                 )هـ337ت(أما قدامة بن جعفر      فيرى أن هناك شبه إجماع بين النقاد حول مواصفات الغزل الجي
  :يذآر منها

ا       "  ما آثرت فيه األدلَّة على التهالك في الصبابة، وتظاهرت فيه الشواهد على إفراط الوجد واللوعة، وم
ا يكون      آان فيه من التصابي    ر مم ة أآث  والرقة أآثر مما يكون فيه من الخشن والجالدة، ومن الخشوع والذل
  .)7("فيه من اإلباء والعّز
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ادة في أوصافهم                     فضال عن هذا آان قدامة دقيق المالحظة إذ الحظ أن الشعراء قد يخالفون العرف والع
  :وتشبيهاتهم التي يصفون بها المحبوبة، نحو قول المّرار

  

اٍل َع ه  َوخ دو َآأنَّ ديك َيب ى َخ  ل
  

ا   اٍد ُدُجونه اَء َب ي َدعج دِر ف نا الَب  )1(َس
  

  

  :إذ علق عليه بقوله
ون الخد الحسن ابيض ولكن   " ك، ول ون الخال اسود أو قريب من ذل اس أنَّ ل ين الن ارف ب فالمشهور المتع

  .)2("الشاعر خرج هنا على ما تعارف عليه الناس في وصف الخال والخد
شاعر للخال                  ولكن من الدا    ة خاصة الن       ، رسين المحدثين من اظهر أن الصورة التي رسمها ال تمتلك جمالي

ين الخال                         اين ب ة القائمة على إظهار شدة التب الشاعر قصد إلى أن جمال الخال وتميز وضوحه من خالل المقارن
ا   أي أن الخال إنماز ب. ووجنته من جهة، وبين البدر وما يحيط به من ظلمه من جهة ثانية        سواده في بياض الخد آم

  .)3(إنماز البدر ببياضه في سواد الليل
ك                ) هـ384ت(أما المرزباني    ى ذل فقد أراد أن يؤآد حقيقة أن جريرا اغزل من الفرزدق، وآما اجمع عل

  :النقاد لهذا وازن بين قول الفرزدق
  

ي      امة اّنن ن َس ة ب َت َناجي ا ُأخ  ي
  

ي   وا َدم يَّ ان َطَلب ك َبن شى َعلي  َأخ
  

  

  :وما للمتغزل وذآر األوالد واالحتجاج بطلب الثارات هال قال آما قال جرير: قال
  

  )4(َقتلَننا ُثم َلْم يُحييَن َقتالنا
  

  :فضال عن هذا أوصى المرزباني الشعراء بتجنب المعاني التي التليق بالمحبوب آقول جنادة بن نجية
  

ي ى أن ُيالقين ا أَتمن ن ُحبه  م
  

اعٍ     دتها َن و َبل ن َنح ام   َفينعاه
  

ه اَء َل راٌق اللق ول ُف ي أُق  ِلَك
  

سالها       م َت ًا ُث نَّفس يأس ضُمر ال  )5(أو َت
  

  

  .فتمني موت المحبوب أمر مستقبح جافي ال يتناسب ورقة الغزل والنفس عادة تنفر من ذآر الموت
شاعر نتيجة اس           ) هـ392ت(أما القاضي الجرجاني     ه ال ع في ذي يق تعماله فقد أشار إلى مسألة الغموض ال

  :لمفردات وصيغ بعيدة عن الغرض الذي ينظم فيه،نحو أبيات أبي تمام
  

سلطا  متني ِب ي وقاس سَّمت ل  ق
  

دوِس   ا َعب سحِر ُمقلت ن ال  ٍن م
  

اتٍ    ْن لحظ سام َع سيم الَق  َفالق
  

وِس   بَّ الُنف سن ُح ا َيختل  منهم
  

ي  ظ إذ الل مت بلح ذي قاَس  َفال
  

وسِ    رى المنف ن الَك ى م  )6(ل تَمط
  

  

ه أن يتغزل وينسب وأي حبيب يتعطف               - شهد اهللا  -ولست ادري   " الجرجاني معلقا    يقول  آيف تصور ل
ار        ويص وإظه تخراج الع رف الس دث مت ر، وح الم غ و غ ذا وه دوس ه ب عب سع قل ف يتَّ سفة؟ وآي بالفل

  .)7("المعمىَّ
ًا   إذا القاضي الجرجاني يرى أن من األساسي أن يكون المعنى واضحا في الغزل وان يكون ال             لفظ مألوف

  .سهًال على اللسان
ي  ن رشيق القيروان ا اب ـ454ت(أم ون ) ه و يفترض ان يك سيب فه ة الن ى لغ د عل د أآ اظ "فق و األلف حل

ار                      ين اإليث رسلها قريب المعاني سهلها غير آز وال غامض وان يختار له من الكالم ما آان ظاهر المعنى ل
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  .)1(" الّرصينوطيب المكسر شفَّاف الجوهر ُيطرب الحزين ويستخّف
ويرى ان اهتمام الشاعر بلغة النسيب يتسع حتى يطال األسماء، فالشاعر فيه ليس مجبرا على ذآر اسم                   

د وسلمى                             ى وهن ل ليل ام مث ذا المق ل ه ا في مث ارف عليه ... المحبوبة بل آثيرا ما يغيره بأحد األسماء المتع
  .)2("الشعر أحلىوآلما آانت اللفظة أحلى آان ذآرها في " ألنها خفيفة حلوة

شاعر             شعر إال اذا أراد ال ي ال زة ف ماء الك شاعر األس ن ال ل م يق ال يقب ن رش ل اب ف جع ذا الموق وه
  .)3(وإذا لم يجد في الكنية ما يفيده" دون التزوير" "الحقيقة"

ا                      فضال عن هذا يرى ابن رشيق أن مما يجب أن يتميز به الغزل أيضا الطريقة التي يجب أن يخاطب به
ه إال         الشاعر ل من ذلك اليقب  المتغزل بها، فعلى الشاعر أن يتواضع أمام مخاطبته فال يفتخر أو يبرز قدرته ف

  .)4(إذا آان نسيبه على سبيل المجاز ال الحقيقة والغاية منه بداية القصيدة ال وصف الحالة
ين غرض ال     ) هـ684ت (أما حازم القرطاجني   سي ب اطفي والنف اط الع ة   فقد أدرك جيدا االرتب غزل وبني

ا         شاعر في إنتاجه ة                  ، القصيدة وأسلوب ال ة المتمكن رتبط بالعاطف ذا الغرض ي داعي في ه ز اإلب أي أن التمي
  :وهذا يؤدي إلى تأثر البناء الشعري لهذا الغرض قال،

ل                         " ق الغزل، تخّي ة في طري اظ العرفي ه األلف ستعمل في فان النظام اللطيف المأخذ، الرقيق الحواشي الم
ة نفس الق ة  رق اظ الجزل ك  األلف ل ذل ل تخي ل الغرض، ب م تُخّي ة الفخر ل ي طريق ثال ف ك م ع ذل و وق ل ول ائ

  .والعبارات الفخمة المتينة القوية
وآذلك لطف األسلوب ورقته يخيالن لك أن قائله عاشق، وخشونة األسلوب وجفاؤه ال يخيالن ذلك نحو                

  .)5("أسلوب الفرزدق في النسيب
أثرا واضحا، وان لكل غرض من األغراض               وهذا يدلل على ان لغة الش      شعري ت الغرض ال أثر ب عر تت

  .ألفاظه التي تناسبه
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  المبحث الرابع

                غرض الرثاء
م لفراق                             ه من حزن ولوعة وأل ا ينطوي علي إزاء الموت، بكل م ُيعنى هذا الغرض بتجسيد موقف اإلنسان ب

اء على الميت باستذآار خصاله                     ) الندب(المرثي وبعده، مّما يقع في دائرة        ا يتبع ذلك من ثن واح، وم والبكاء والن
أبين (الحميدة، ومنها الشهامة والمروءة والشجاعة والنجدة والكرم، مما يقتضيه            أمالت           )الت ا يعقب ذلك من ت ، وم

خطرات  في أقدار الحياة ونكباتها وعجز اإلنسان وضعفه تجاهها، وما يفرزه مثل هذا الموقف من وعظ وحكمة و     
  .)1(واالعتبار) العزاء(فلسفية، توحي بها طقوس 

وللشاعر في الجاهلية دور هام في األحداث التي تخوض غمارها قبيلته فهو لسان حالها والناطق باسمها في الحروب       
د تجاه  ولكل قبيلة شاعر يقوم بدوره في هذا المجال وهو يحس بأنه إنما يؤدي واجبه آفر              ، والمناظرات والمجاالت العامة  

  .هذا المجموع الذي يعيش بظله وحمايته ويفخر بوجوده
ه                  ى آل جوانب وا إل اء وتطرق رم والكرم ذلك يحاولون      ، وقد أفاض الرثاة الجاهليون في حديث الك م ب وه

ل              ، توآيد هذه الصفة في المرثي     اء الجاهلي حاف ليشعرونا بعد ذلك بعظيم الخسارة التي ترآها بموته، والرث
ه                 بمثل هذه الصور   ر عن ا عب ذه الظروف الحرجة وهو م ل ه رم بمث دعوة الك  التي تؤآد استجابة المرثي ل

       : متمم بن نويرة في رثائه ألخيه مالك قائال

ماحةً  ُه َس ب ِمن اَن اللُّ ٌب اع  َلِبي
  

عا      دب أوَض ُب الَج ا راِآ صيٌب اذا م  َخ
  

دى    زُّ ِللن َسيف يهت صدِر ال راُه َآ  ت
  

رئ    َد ام ن ِعن ْم َيك ااذا َل َسوء َمطَمع  )2( ال
  

  

تمم      شعر م د         ،وقد ذهبت الدآتورة ابتسام مرهون في بحثها ل اه ق تمم أخ ا م ى به اني التي رث ى ان المع إل
ا                       ، عرفها العرب أيام الجاهلية    ا اإلسالم أو نهى عنه ان أبطله اك مع ان هن د ظهور اإلسالم ف واستمرت بع

ائرًا في ذ                  ه س ه ألخي تمم في رثائ ا م أثر في                ومع ذلك فقد ذآره ة دون أن يت شعراء الجاهلي ى نهج ال ك عل ل
دها            شعره بالمبادئ اإلسالمية ومع ذلك تكرر وصفه لعفة أخيه حين يشرب الخمر ورجاحة عقلة التي ال يفق

  :إذا ما شرب
  

ة   ا َولبهَم ابكي َمالك ُشرب َف  ولل
  

شَجعا     ن َت ى َم ه َعل ديد َنواِحي  )3(َش
  

  

وقد أشار إلى هذا المستشرق نيلنو حين  : "لنو في هذا المجال قائلة  وقد تمثلت الباحثة برأي المستشرق ني     
  .)4("عد متمما ضمن شعراء البادية الذين لم يؤثر اإلسالم في أشعارهم

ا   ي تبعثه ة الت صادق والعواطف الملتهب ال ال از باالنفع اهلي امت اء الج ن الحظ أن الرث احثين م ومن الب
  .)5(ائية تمثل الجانب البارز والمهم في الرثاءمواقف الحزن العنيفة وهذه العواطف الرث

ال         " وقد جاء في البيان والتبيين انه        ا      : قيل إلعرابي ما بال المراثي أجود أشعارآم ؟ ق ول وأآبادن ا نق النَّ
  . فالرثاء ناتج إذا عن االنفعال العميق الممتزج بالحزن)6("تحترق

ر النظرة             أما في صدر اإلسالم فال يختلف الرثاء عن العصر الج          اليبه إال في تغي اهلي في ألفاظه وال أس
زمين                  سلمين ملت اس في اإلسالم م د أصبح الن اس، وق اة الن را في حي ا خطي للميِّت، إذ أحدث اإلسالم انقالب
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اء األموات                  يم في رث ذآر الحك ات ال صديقا آلي در وت  )1(باإلسالم اعتقادا بالدين الجديد، وأيمانا بالقضاء والق
     : من أبيات متمم بن نويرة موقف اإلعجاب وخاصة في قوله) رض(خليفة عمر ومن هنا وقف ال

ة   ة حقب دماني جذيم ا آن           وآن

صّدعا        ن يت ل ل ى قي دهر حت ن ال  م
  

ا  أني ومالك ا آ ا تفرقن        فلم

ا      ة مع ت ليل م نب ل ل ول وْص ى ط   عل

  

  

ه        واهللا هذا هو التأبين ولوددت أني أحسن الشعر،"إذ قال معقبا عليه      ا رثيت ب ل م دا بمث ارثي أخي زي  ف
اليم                 )2("أخاك اني ال تتعارض وتع ا النص وهي مع ة التي يحمله اني العميق ابع من المع ة ن  فإعجاب الخليف

  .الدين اإلسالمية فلم يظهر فيها الشاعر جزعا على فقد أخيه
ا األصمعي  ـ216ت (أم عد الغن )  ه ن س اء أن أدرج آعب ب صائد الرث ديره لق غ تق د بل ة فق ي طبق وي ف

  .الفحول لمرثيته الرائعة
ا               : "فقد سئل األصمعي عنه فقال     دنيا مثله يس في ال ه ل ذا     )3("ليس من الفحول إال في المرثية فان ل ه  ومث

  .)4(قاله في أعشى باهلة
ين فغلب                 )  هـ 232ت( أما ابن سالم     فقد تنبه إلى مجموعة من الشعراء الذين اشتهروا في موضوع مع

ول          على شعرهم، فوضعه   رهم، يق م عن غي زا له ة     : "م في طبقة خاصة تمي وصيرنا أصحاب المراثي طبق
وا                      )5("بعد العشر الطبقات   ا نظم اء، وإنم ى موضوع الرث د اقتصروا عل شعراء ق  وهذا ال يعني أن هؤالء ال

ة   ن سالم طبق راد اب اء، وان إف يهم شعر الرث ب عل ذي غل ن ال ة ولك شعر المختلف م موضوعات ال ي معظ ف
وم، وعن نفس                              خاصة لهم  شاعر عن قلب مكل ا ال ة جياشة، يصدر فيه افي شعرهم من عاطف   يدل على م

ه                        وى وأصبح ال يرجى من د ث ات، خاصة ان الميت ق تتلوى ألمًا وحسرة فتتجرد نفسه من المطامع والرغب
  .خير أو شر

ا تعكسه من صدق في                   شعر من حيث م سية في ال ة النف  المشاعر  ان ابن سالم في هذا متنبه إلى الناحي
  .واألحاسيس

م         " ولقد وجد انه     ة ل من الجور إدراج هؤالء الشعراء مع غيرهم ألنهم تميزوا بأحاسيس ومشاعر مرهف
ة           تقدر على تحمل ألم الفراق ، فاستطاعوا ان يستميلوا القلوب وان يشدوا النفوس نحوهم، وقد ساعدتهم اللغ

  .)6(نتهمبألفاظها الرقيقة المؤثرة ومدتهم بحاجتهم منها وأغ
رد   ا المب ـ285ت (ام ماه       )  ه ا اس ا خاص ه آتاب رد ل د أف اء وق رض الرث را بغ تم آثي د اه ازي (فق التع

ه               ، أورد فيه صورا مختلفة للرثاء    ) والمراثي اء في قول رد أحسن صور الرث ذا وصف المب :" فضال عن ه
ع التوجع الموجع تفر  ه يجم ضيلة ألن تكاء بف ع، واش دحا بتفج اخلط م شعر م ارع فأحسن ال دح الب ا، والم ج

ر             ة ونظم غي ك بكالم صحيح ولهجة معرب ع نظم ذل راط التفجع باستحقاق المرثي وإذا وق ذارا من إف اعت
  .)7("متفاوت فهو الغاية من آالم المخلوقين

ارب صادقة      ن تج شعراء ع ه ال صدر في ذي ي اء ال و الرث د ه ي الخال اء الحقيق رى أن الرث ا ي د هن فالناق
  .)8(سهم جراحات عميقة وآالما دفينةوحقيقية، ترآت في نفو

ذا طلب من                رره ل ا يب ه م إفراط التفجع ل سببات ف ربط األسباب بالم رد ان ي ذا يحاول المب فضال عن ه
  .الشاعر أن يخلط المدح بالتفجع فيأتي المديح البارع سببا لإلفراط في الحزن
اني                     ذي يفضل مع ه ال ه في ذوق سابقين ل اد ال صبر        وال يختلف المبرد عن النق ى ال اء التي تحث عل  الرث

ه  ي آتاب د ورد ف الحلم فق زيين ب ي(والت ازي والمراث ون : "أن العرب) التع صبر، ويعرف ى ال يتحاضون عل
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  .)1(..."فضله، ويعيرون بالجزع أهله، إيثارا للحزم، وتزينا بالحلم، وطلبا للمروءة
  :ومما أورده على ذلك قول دريد بن الصمة يرثي أخاه عبد اهللا

  

ا قلي ِصيباِت َحاِفَظ َشكِّي للم  ُل الَت
  

دِ    ِي َغ ث ف ار األَحاِدِي ْوم أدَب َع الَي  )2(َم
  

  

  . )3("هذا اشعر ما قيل في هذا الباب: "وينقل رأي يونس بن حبيب فيها إذ يقول
  :فضال عن هذا عاب المبرد على الحسن بن وهب يرثى الشاعر أبي تمام

  

ا   ر الَغرَيب ِل الَقب قى بالمُوص  َس
  

ح   اَس ه َنِحيب بَن َل اِئُب َيْنَتح
 

ه  َن ِفي ه أْطَلق  إذا َظَلّلَن
  

َعْيبا   ا ُش زن َتتَبَعه َعيب اِلم  )4(ُش
  

  

ك باستعماله                ان وذل سهولة والبي ه لل سبب ترآ د ب رة الغموض والتعقي ع في دائ د وق إذ يرى أن الشاعر ق
  .ألفاظا من شأنها أن تبهم المعنى

ر              ولكن المتأمل في قول الشاعر يرى عكس       ى القب وه إل  ما يراه المبرد فالشاعر يدعو للمرثي بالسقيا وين
صورة     ، الغريب ى ال وهي عادة من عادات العرب المألوفة فضال عن مبالغة الشاعر الجميلة إلى أضفت عل

  .للداللة على آثرة وغزارة المياه،تراآما يتولد من إطالق شعيب المزن المتتالي 
دح من              ف)  هـ 337ت  (أما قدامة بن جعفر      قد آان يميل إلى تفضيل عنصر اإليجاز في المراثي، لهذا امت

ه أوس               :" اتصف بها في قوله    ا قال ومن المراثي التي تشبه في المديح اقتضاب المعاني واختصار األلفاظ، م
  "في قصيدته يرثى فضاله

     
ا    ْمس الّنه َشْمس َش سف ال م َتْك  أَل

  

ب      ر الَواِج َنجِم والَقَم َع ال  ِرَ م
  

ـ ِله ستوي ال ضالة ال ت ك ف  ل
  

ذاهب     ة ال ود وال خلَّ  فق
  

ا  يء فم ل ش ي آ ضلت ف  وأف
  

ب    ن طال عيك م ارب س  )5(ُيق
  

  

ة من خالل                              صورة األدبي ى رسم ال شاعر عل درة ال ات هو ق ذه األبي  ويبدو ان الذي اعجب قدامة في ه
  ".و أفضلت" "فضالة "، و" وشمس" " الشمس"وسيلة التجنيس في 

ة                    ولم يتفق الدآتور   سية االربع ى الفضائل النف اء عل شتمل الرث ة في ضرورة ان ي دوي مع قدام د ب  احم
ا                         را اقرب م اء ام زام يجعل الرث ذا االلت ل ه ك الن مث شجاعة، وذل ة وال ل والعف م، والعق مجتمعة وهي الحل

  .)6(يكون إلى السرد ال إلى تصوير الحقيقة
ر   ن جعف ة ب ا قدام اء به ي ج ة الت ة الذآي ى  إال أن االلتفات ارته إل ي إش ن ف ى تمك صحة المعن ة ب  والمتعلق

بكتك  : ان قال قائل في ميت : "ضرورة إيجاد صلة حقيقية بين المرثي واألشياء التي تعود له فمن ذلك قوله            
ذآر                     اه أن ي ده إي ه بك ان يوصف في حيات ا آ ه مخطئ ألن من شأن م ك، فان ا مثل الخيل اذ لم تجد لها فارس

  .)7(" باإلحسان إليه في حياته أن يذآر اغتمامه بوفاتهاغتباطه بموته وما آان يوصف
ة          ة وصفاته المعنوي ه البطولي فهو يريد من الشاعر أن يصور األشياء التي تعود للمرثي بما يجسد مواقف
ه                  ا من المتمثلة بالكرم واإلحسان إلى اآلخرين والشجاعة التي جعلت الخيل تغتبط بموته بسب آدها ومعاناته

  :د أفاد المتنبي من قولة قدامة في مرثيته لفاتك الروميأثناء حياته وق
  

افرٍ   ش   َن ل  وح رَّ لك   اآلن ق

  

ع   ه ال َيهج ان آأنَّ ُه وآ   َدُم

  

ه   سياط وخيل ر ال صالحت ثم  وت
  

وُقها واألذرع    ا س  وأوت إليه
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  :فقد أخذ على المتنبي رثاءه أخت سيف الدولة)  هـ429ت (أما صاحب يتيمة الدهر 
  

ين ت  ن ح سمها  يعلم سن مب ى ح  حّي
  

شَّنِب    ُم إّال اهللا ِبال يس َيعل  )1(َول
  

  

ه             ا                     "إذ ينقل تعليق أبي بكر الخوارزمي في قول ه به ذا ال لحقت ل ه ِي بمث ٍة ل سان عن حرم و عزَّاني إن ل
  .)2("وضربت عنقه على قبرها

وك هو                   ة المل ا أخذوا المتنبي      هذا البيت قمة في تصوير العفَّة والمنعة ولكن تجاوز األقدار في مخاطب م
  .عليه في هذا البيت

ى             ل هو غزل عل اء ب يس رث ه ل اء، ولكن صيدة الرث ذا البيت ورد في سياق ق ذآر أن ه ومن الجدير بال
اه         ) خولة(الرأي الذي يقول أن المتنبي آان يحب أخت سيف الدولة            فجاء هذا البيت تعبيرا عن حالته هو تج

  .ذآراها
ة      ومن الجدير بالذآر أن للمتنبي ب      اع طويل في الرثاء جملة ولكنه أبدع خاصة في رثاء أخت سيف الدول

ل                 ، التي قيل انه آان يهواها فتألم تألمًا شديدا        ذا المصاب الجل ة في ه شارآة سيف الدول ى م ادة عل د  ، زي وق
  .)3(امتاز رثاءه بصدق العاطفة وبراعة النظم وجمال السبك وسحر المعاني وفخامة األسلوب

يق ال  ن رش ا اب ي أم ـ454ت(قيروان اء    ) ه اني، وصعوبة رث ة المع ي قل ة وه سألة مهم ى م ه إل د تنّب فق
اج                    شاعر يحت رى أن ال ه ي صفات، الن األطفال أو المرأة، ويرجع السبب عنده إلى ضيق الكالم فيهما وقلة ال
د         صائد تخل م ق ن ث صبح م زن لت ة الح ه عاطف ر في أنها أن تثي ن ش دة م فات عدي رة، وص اني غزي ى مع إل

  . )4(يالمرث
ى سواء دون صعوبة،                      رأة عل ل والم ي الطف ستطيع أن يرث ًا في ان مفجوع شاعر إذا آ ولنا أن نقول إن ال
ان المرثي                             ا إذا آ اء، أم ه عن الرث ر من  حديث ألنه في الغالب يتحدث عما فعله رحيل المرثي في نفسه أآث

  .بعيدا عن الشاعر فقد يجد صعوبة في ذلك
ي الطف   ت مراث ذا آان ن ه ضال ع ة   ف صيدة رائع ي ق ن الروم ا الب رة منه صر العباسي آثي ي الع ) 5(ل ف

  .)6(ومراثى النساء آثيرة،
ساء                    اء الن ا في رث فضال عن هذا تحدث ابن رشيق عن االعتبارات االجتماعية والعادات والتقاليد وأثره

شا     ساسات ال ن إح ضييق م أنها أن ت ن ش سألة م ذه الم رى أن ه و ي ضمون، فه ق بالم سألة تتعل ي م عر وه
  :وتجعله حذرا يخشى سوء الفهم والتأويل وآما حصل مع المتنبي عندما رثى والدة سيف الدولة في قوله

  

وطٌ   ا َحُن الُة اِهللا َخاِلِقن  َص
  

الِ     ن بالَجم ِه الُمكفََّ ى الَوج  )7(َعل
  

  

  .)8("ماله ولهذه العجوز يصف جمالها : "إذ قال معلقا
ذي يجب أن يكون         فقد حاول )  هـ 684ت(أما حازم القرطاجني     د ال شاجي  " أن يضع حدودا للرثاء الجي

ستفتح            ،األقاويل مبكي المعاني مثير للتباريح       ذوذ وان ي ة سهلة في وزن متناسب مل وان يكون بألفاظ مألوف
  .)9("فيه بالداللة على المقصد وال يصّدر بنسيب ألنه مناقض لغرض الرثاء
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ا  ضى الح اة مقت ى ضرورة مراع د عل ا يؤآ ازم هن ضى  فح ين مقت ول وب ن الق ين ف ربط ب ة ال ل ومحاول
  .الحال، ألن ذلك له عالقة بالتأثير النفسي ومن ثم يساعد على إتمام العملية الشعرية بنجاح

ال                   ا  : "ولهذا راح حازم يؤآد على ضرورة تجنب األلفاظ التي من شأنها أن  تسيء إلى المرثي إذ ق ومم
ا            ه وصون          ،  التباعد عن الفحش      يجب التحفظ منه في المواضع التي يجب فيه ه إلي ا يتطرق ب وعن آل م

ا          ، الكالم من جميع ما يكون فيه      م منه ياء التي يفه ى األش إذ آان بأمر من أمور الريب والرفث التعرض إل
زل تعمال ألهل اله و بعرف عامي أو اس ك، ول اء أم سيف )1("ذل ي رث ي ف ول المتنب ك بق ى ذل ستدل عل  وي

  :الدولة
  

زِّ َف ْسبطرُّ َرواق الِع ِك ُم  وَق
  

الِ    ي َآم ِك ف ّي اْبَن ك َعل  )2(َوُمل
  

  

في ) فرواق العز .(ولعل مالحظة حازم هذه تدل على الترف الذي وصل إليه النقاد في مثل هذه المواقف              
  .أول البيت يبعد أية إساءة

دفاع عن المتنبي بخصوص استعماله للفظة                     رى أن     " مسبطر "فضال عن هذا حاول المعري ال ه ي ألن
ا                ا اير م د يغ ستعمل في ترآيب جدي ا ت ا، إذ ربم تعمالها مطلق ي عدم اس ستعمال آلمة في سياق بذيء ال يعن

  .)3(آانت عليه في الترآيب السابق
ان                   ان هذه الَرِويَّة في النظر وعدم إلقاء األخطاء على الشعراء جزافا معلم آخر على الموضوعية التي آ

امهم        اد في معظم أحك ا بعض النق اد     " يتمتع به وا من شرعية االستعمال     ... إذ المفروض في النق أن يتثبت
  .)4("ووروده قبل أن يحكموا عليه بالخطأ والرداءة

ان ال    لقد تعامل النقاد مع المعنى عامة وغرض الرثاء خاصة  من منطلق االنسجام مع ذلك الفهم الذي آ
ق التجّذر في     يعتد إال بالشعر الذي تسبق معانيه ألفاظه إلى النفوس وآان هذ          ا الفهم  مثلما هو معروف عمي

  .)5("أن األصل في المعنى أن يحمل على ظاهر لفظه : " نظرة العرب إلى شعرهم قال ابن األثير
ام الكالم،                    ولما آان هذا النوع من األبيات التي تجري فيها األلفاظ والصيغ على المعهود الشائع من أحك

والفهم يأنس من الكالم      : " عربي، اوجد له النقاد مقياسه الفني فقالوا      هو النوع المسيطر على اغلب الشعر ال      
الم     ل الك ال، وال يقب ن المح رب م صواب، ويه ى ال صغي إل ألوف وي ى الم سكن إل روف وي المع

  .)6("المضطرب
ا                   سع فيه ولكن األبيات الواضحة بقدر ما تستسيغها األذهان وتطرب لها النفوس ال تتوفر على مواطن يت

  . ولمجال الق
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  لخامسالمبحث ا
  

  الوصف            المعنى في غرض 
ستره                        م ي ه ول م علي وب الجسم إذا ن د وصف الث ال ق ار، يق  )1(أصل الوصف في اللغة الكشف واإلظه

اة             ى محاآ درة عل شاعر، وق د ال ا عن زا ودقيق سا ممي ب ح ي تتطل شعر الت راض ال ن أغ والوصف م
شيء                الموصوف من اجل تمثيله ورسم صورة مماثلة ل        ك ال ام ذل ه أم ى يحس وآأن ه في ذهن السامع حت

شيء     ائق ال أدق دق ة ب ة ومعرف ى دراي ون عل شاعر أن يك ن ال درة م ذه الق ستلزم ه ة، وت الم الحقيق ي ع ف
  . وهذا يحتاج  سعة وخصبا في خيال الشاعر ومهارة في تسخير اللغة.الموصوف

شعراء        ا ال رع فيه ي ب ارزة الت ون الب ن الفن ان الوصف م د آ ة    لق ي الطبيع روا ف د نظ اهليون، فق الج
ا ورياضها                  الصحراوية ودققوا النظر فوصفوا آل ما وقعت عليه أعينهم، وصفوا الطبيعة ممثلة في حيوانه
ك لوحات             ونباتها وديارها وأطاللها، وتأملوا في أمطارها وسحبها وبرقها ونورها وظالمها فرسموا من ذل

  .)2(ناطقة بالفن األصيل
سمين هي             ومن الباحثين م   سم إلى ق شاعر    " وصف نقلي   : "ن ذهب إلى أن الشعر الوصفي ينق ه ال يصف في

ا بالظاهر                   ه، مكتفي أى عن دواخل اة ونسخ األشياء، بمن د ومحاآ ين، بتقلي األشياء، آما تنعكس لديه في حدقة الع
ة ال      " وصف وجداني "والبارز على السطح، و    ه ال في حدق عين ولكن   يصف الشاعر فيه األشياء، آما تتراءى ل

  .)3(في حدقة القلب والعقل منصهرة بعواطفه وممزوجة بمشاعره ومزاجه 
ي               ه ف دو قدرت د ال تع ياء، فق ل األش ى وصف آ شاعر عل در ال ي أن يق إّن القدرة على الوصف ال تعن

شاعر                        د ال ا قل ى مهم الوصف شيئا محدودا ال يستطيع تجاوزه إلى غيره ومن ثّم فإنَّه ال يوجد وصف نقل
  .اء وحاآاها الن مجرد تحويل المبصر إلى مقول لفظي يعنى أنها تحولت إلى رمزية اللغةاألشي

ومن هنا تخصص بعض الشعراء في وصف ما تمكنهم قدرتهم على وصفه، فاشتهر بعض الشعراء في                 
ا                       ع به ة التي يتمت ذه المنزل وصف الخيل آطفيل الغنوي، وقد عرف الخليفة األموي عبد الملك بن مروان ه

  .)4("من أراد أن يتعلم رآوب الخيل فليْرو شعر طفيل"يل إذ قالطف
ال                  " فضال عن هذا دفعت منزلة طفيل هذه األصمعي إلى عدة في طبقة الفحول ألجادته في نعت الخيل ق

  .  )5("لم يكن النابغة وأوس وزهير يحسنون صفة الخيل ولكن طفيل غاية في النعت وهو فحل
شاط                    وقد تنبه األصمعي إلى أن ال      سرعة والن القوة وعظم الهيكل فضال عن ال ا ب عرب إنما تصف خيله

د للحرب    ي تع ل الت ا خاصة الخي ة إليه ة العرب الماس ة لحاج ل نتيج ام بالخي ذا االهتم أتي ه صالبة وي وال
  .)6(والغارة، فهي تمتاز باألصالة والصبر والجرأة

  :ولهذا عاب األصمعي على ابى ذؤيب قوله يصف فرسا
  

صّ  صر ال ا  َق شّرج َلحمه ا َف  بوح َله
  

بعُ       ا األص وُخ فيه ي َتث النّي َفه  ب
  

  

ا األصبع                        :"إذ علق عليه بقوله    دخل فيه رة اللحم رخوة ت ا آثي ه جعله ين ألن ساوي درهم ذه الفرس الت ه

                                                 
  .316 – 315 / 15): وصف(لسان العرب مادة : ظ) 1(
  .249: الشعر الجاهلي خصائصه وفنونه: ظ) 2(
  .40:، والغرض الشعري دراسة نقدية11، 8:شعر العربيفن الوصف وتطوره في ال: ظ) 3(
  .1/460: الشعر والشعراء) 4(
  .10:فحولة الشعراء) 5(
ه  : ظ) 6( صه وفنون اهلي خصائ شعر الج يس  259 – 256:ال رئ الق وان ام رة 23 -19: ، دي وان عنت ، ، 209 -207:  ، دي

 .161: وشعر الطرد عند العرب ،219 -216



  .)1("وإنما يوصف بهذا شاٌء يضحى بها
از                 وة    فالشاعر في نظر األصمعي خالف العرف الصحيح في صفة الفرس الجيدة التي تمت اقة والق بالرش

م                  . والصالبة ألنها لو عدت ساعة النقطعت لكثرة شحمها وإنما توصف الخيل بصالبة اللحم ، وأبو ذؤيب ل
  .يكن صاحب خيل

ل، إذ الحظ        )  هـ 232ت  (أما ابن سالم الجمحي      فقد ميز بين من يستطيع وصف اإلبل ومن يصف الخي
شاعر ل  ات صفاته الخاصة، وال ن الحيوان ل جنس م صوره  أن لك ذا الجنس وي ى ه ين يقف عل ضله ح ه ف

يعنى (بالصورة الدقيقة واألحوال المختلفة التي يعيشها وعلى سبيل المثال الحظ ابن سالم قدرة راعي اإلبل              
  .)2(على وصف اإلبل حتى لزمته هذه الصفة حتى قيل ما هذا إال راعي اإلبل) الراعي النميرى الشاعر

ة األوصاف الن   أن معرفة العرب بصفات الخيل واإل    بل، دفعت النقاد ومنهم ابن سالم إلى التشدد في دق
  :هناك ثوابت ال يحق للشاعر أن يتجاوزها في وصف هذه أو تلك لهذا أشاد ابن سالم بقول الجعدي 

  

رب  واد مج الوا ج دقوا ق ان ص  ف
  

ليعها    اد ض ر الجي ن خي ليع، وم  )3(ض
  

  

م يكن صاحب              ) الضليع(ن  أفضل م ) المرهف(ولم يتفق مع رؤبة الذي رأى أن         ة ل ان رؤب ك ب ال ذل معل
شدة والرخاء،                 )4(خيل، إنما آان صاحب ابل     ا، تنجده في ال  لقد شغف العربي بخيله،فوجد فيها صديقا حميم

ّره      ، وأعزها وحدب عليها، وباهى بها ألنه آان يرآبها، للصيد في األسفار الدانية            وآان يمتطيها في آّره وف
ه الطوي     ة يرآب                           وقد عرف بتجربت ى المعرآ ه إل ان في طريق ل، فك ة من اإلب ع في المعرآ ل انف ة أن الخي ل

ا وأسرع                               ر عون ا أآث ل ألنه ل وامتطى الخي زل من اإلب إذا قرب من عدوه ن اإلبل، ويقود الخيل ليريحها ف
  . )5(حرآة

مون  فقد اآتشف خطأ الشعراء في أقوال يصورون بها بعض األعمال التي يقو ) هـ276ت(إما ابن قتيبة    
ستعمال في                         ة م ة العربي بها أو يرونها في آل يوم تقريبا فمن ذلك منظر الهودج الذي آثيرا ما يرى في البيئ

     :اجتمعت الرواة على خطأ في بيت لبيد وهو قوله: االنتقال من مكان إلى آخر إذ قال

صيَّهُ  لُّ َع وٍف ُيظ لِّ َمحف ن ُآ  م
  

ا    ة َوقِِراُمه ه ِآلَّ  َزوٌج َعَلي
  

  

ال وف:وق زوج:  المحف ودج، وال نمط : اله راش(ال ارة الف نمط)ظه ل ال ف يظ   ، فكي
ا           : ( العصي، وهو فوق؟ وإنما آان ينبغي أن يرووه        - وهو أسفل    -  م  ) من آل محفوف يظل عصيه زوج ث

  .)6("وعليه آلة وقرامها: يرجع إلى المحفوف فيقول
رد  ا المب ـ285ت(أم صفات)  ه رأة ب شعراء وصفهم الم ى ال ذ عل د اخ اظ فق ين ألف ى التناسب ب ر إل  تفتق

ا              البيت، وذلك أن آلمات البيت ينبغي لها أن تأتي متناسبة بعضها مع  بعض، متالئمة مع جاراتها وليس آم
  :قال الكميت

  

ة   ورًا منعَّم ا ح ا به د رأين  وق
  

ّشنُب   ّدل وال ا ال ل فيه ضًا تكام          )7(بي

     :رمةأما الوصف الجيد الذي قدمه المبرد فهو قول ذو ال

                                                 
ر                      : ، والني 16: ديوان الهذليين ،  152:آتاب الصناعتين ) 1( ى آث ذه الفرس حت ة ه ى تغذي ام عل ى حسن القي شير إل الشحم ، ي

  .عليها من الشحم واللحم
 .299 -1/298:طبقات الفحول الشعراء: ظ) 2(
ذهب   :  ،ظ 128 /1:طبقات فحول الشعراء  ) 3( شعر األموي        372،  3/230:مروج ال ة في ال . 139 -130: ، ووصف الطبيع

 . الخلق واسع الجنبين عظيم الصدر غليظ األلواح آثير العصب وهو محمودتام: فرس ضليع
    3/372، 230 /3:المسعودي: مروج الذهب:ظ. 255 -253:الشعر الجاهلي خصائصه وفنونه:  ظ128 /1:طبقات فحول الشعراء) 4(
  .9: أغاني الطبيعة في الشعر الجاهلي) 5(
شعراء) 6( شعر وال ويي: ، ظ1/288: ال د اللغ ينق شعر العرب ديوان 313:ن لل ي ال ت ف دان  139: ، والبي ا عي صي ههن ، والع

وق الهودج              : النمط من الثياب ، الكلة    : الهودج ، الزوج   الستر الرقيق، القرام الستر، وعبر بهما عن الستر الذي يوضع ف
  .لئال تؤذي الشمس صاحبته

  .بياض األسنان وحسنها: الدالل، الشنب: ، الدل83 /1:الديوان) 7(



سُ  ّوة َلَع فتيها ُح ي َش اُء ف  لمي
  

َنبُ      ا َش ي َأنياِبه اِت َوف ي اللث  )1(وف
  

  

ى نظم           " قبيح جدا، وذلك    ) تكامل فيها الدل والشنب   (فالمبرد رأى أن قول الكميت       م يجر عل أن الكالم ل
ى رسم   وال وقع إلى جانب الكلمة ما يشاآلها، وأول ما يحتاج إليه القول أن ينظم على نسق، وان ي              وضع عل

  .)2("المشاآلة
ين بيض           " الدل، والشنب "فما قاله الكميت فيه تباعد واضح بين الكلمتين          رأة وب ين دالل الم فال تناسب ب

ة حيث جاءت آلمات                    ك بعكس بيت ذي الرم من محيط    ) اللمى، والحوة، واللعس     (أسنانها وحسنها، وذل
  .واحد، فوجد التآلف بينها

ى            ) هـ322ت(أما ابن طباطبا العلوي      ا العرب حت فقد تحدث عن األوصاف والتشبيهات التي درج عليه
ة التي عاشوها                 ستمدة من البيئ ذا رأى       )3(أصبحت معروفة لديهم ورأى أن أوصافهم آانت م ، فضال عن ه

اني             : "ضرورة أن تشاآل المعاني األلفاظ قال      شاآله من المع اال ي ى م ذل عل ذي ابت وأما المعرض الحسن ال
  :فكقول آثير

  

ا       ِصَيبة َيوم ّل م زَّ ُآ ا ع ا َي ُت َله  َفقل
  

ت   ّنْفس َذّل ا ال ًا َله ت َيوم  إذا ُوّطن
  

  

 فأبن طباطبا محق    )4(لكان اشعر الناس  ، لو أن آثيرا جعل هذا البيت في وصف الحرب        ، قد قالت العلماء  
  .ذلك أن الحرب مصيبة فمن يقع فيها ويوطن نفسه لها ينطبق عليه قول آثير، 

ه في                         ولهذا رأى ا   ين ألفاظه ومعاني شاعر ب م ال ه أن يالئ بن طباطبا أن من شروط إصابة الوصف ودقت
ر من             د يغي ذا راح الناق النص الشعري حتى ال يحدث أي خلل من شأنه أن يؤثر سلبا على مراد الشاعر، ول

      : وحصل هذا مع قول أبي دؤاد األيادي،عبارة الشاعر لتصبح أآثر انسجاما ودقة 

ا و أنَّه قمٍ َل ذي َس َذلت ِل   َب
  

بضِ    شارف الق ؤاد م ره الُف  َم
  

اً    لَّ مكتئب ديث َلظ س الَح  ان
  

ضِّ     ا م د به ن وج راَّن م  )5 (ح
  

  

  .)6("يذهب سقمه، لكان ابلغ لنعتها : لو انه قال:" إذ حاول الناقد أن يغير العبارة في قوله
ذي يتحد                 سجم والمعنى ال ه، فمن    فالناقد يريد من الشاعر أن تكون ألفاظه تن قم        ث عن ذهب س ول أن ي  المعق

ه نحو                              دل حال أنها أن تب ة من ش ك اإللتفات ة، تل ة من المحبوب ه أو عناي العاشق بمجرد أن يحصل على إلتفات
  .األفضل وهو ما يتماشى ومنطق األمور

ذين وضعوا الوصف غرضا من األغراض                      )  هـ  337ت(أما قدامه بن جعفر       اد ال د آان من أوائل النق فق
ستطيع الوصول                       ،الشعرية   ه في وصفهم، ومن ي  إذ رأى أن هناك حدا أعلى يتفاضل الشعراء في الوصول إلي

ا                :" إلى هذا الحد يبلغ الغاية في الوصف يقول        ات، ولمَّ ه من األحوال والهيئ الوصف إنما هو ذآر الشيء بما في
اني آان أ        حسنهم وصفاً من أتى في      آان أآثر وصف الشعراء إنما يقع على األشياء المرّآبة من ضروب المع

  .)7("شعره بأآثر المعاني التي الموصوف مرّآب منها
ه بعض      ا ال يرضى عن و م ي الوصف، وه سية ف دود الح د الح ذا يقف بالوصف عن ه ه إال أن رأي قدام
الدارسين ألنه لم يقف عند وصف الشاعر إلحساساته إزاء ما يصفه، وآأنَّه يكتفي بالوصف الجيد بان ينقل إلينا                  

                                                 
شفه تستحسن، لعس       :اللمى:  ، لمياء  1/50:ديوان ذي الرمة  ) 1( شفة حوة      : اللعس : سمرة في ال اطن ال : سواد مستحسن في ب

 .1/507: واللسان مادة شنب. 2/191:الخصائص: احمرت حمرة تضرب إلى السواد، ظ: يقال حويت الشفة
 . وما بعدها51:قد القديم والحديث ، وذو الرمة في معايير الن306:الموشح: ، ظ157، 156/ 2: الكامل) 2(
 . 121:عيار الشعر) 3(
 .160:، والبيت في الديوان85:ن:م) 4(
رجل مره الفؤاد سقيمه ، مشارف   : ، مره 4/190:الخزانة: من فحول الجاهلية ظ   : ، وأبو دؤاد األيادي   135: عيار الشعر ) 5(

  . مشرف على الموت: القبض
صناعتين: ص ، ظ.ن.م) 6( اب ال ول، 39: آت شى  " ويق ال األع ا ق قمه آم ن س رأ م ول لب ى أن يق تواء المعن ان اس   : وآ

                                لو أسندت ميتًا إلى نحرها  عاش ولم ينقل إلى قابِر 
 .134: نقد الشعر) 7(



  .)1(لشاعر صورة لما يراه، وآلما أجاد في رسم هذه الصورة بلغ الغاية في هذا الضرب من الشعرا
ا   ول غنى وعمق ان والعق زداد األذه ر، وت ويزدهر الوصف الوجداني، حيث ترقى الحضارة ويرقى الفك

 بل تبحث وخصوبة، فال يعود يرضيها الحسي والظاهر والبسيط الذي يمكن أن يدرك ويلمح بسهولة ووضوح، 
  . )2(عن األعماق محّللة وموّلدة ومشّققة الكثير من الصفات والصور

ه في الوصف                ) هـ370ت(أما اآلمدى    شاعر وقدرت فهو  ، فقد استند إلى عمود الشعر في قياس مدى نجاح ال
ه             ه ويوافق رؤيت ستعمل ألفاظا عربي              ، يريد من الشاعر أن ينتقي ما يناسب تجربت شاعر أن ي د من ال ة وهو يري

  .وان تتالءم مع المعنى الذي يقصده، تتصف بالصحة والفصاحة
  :التي جاء بها أبو تمام في قوله يصف دار األحبة) رسوم(ولهذا يرى إن لفظة 

  

اآنٍ    َسِن س ودًا بَأح َت َمعه د ُآن  َق
  

ومِ    ٍة َوُرس َسن ِدمَن اٍو فأح  )3(ث
  

  

دار ال تسمى رسوما                 ) رسوم (فلفظة   ا الن رسوم ال ا تسمى             ليست في محله ا، إنم اوين فيه ا ث إذا آان أهله
  .إذا فارقها ساآنوها وارتحلوا عنها، الن الرسم هو األثر الباقي بعدهم) رسوما(

  :ويرى اآلمدى إن الصحيح المستقيم قول البحتري
  

وما رِت ُرس اب ص انِي األحب  يامَغ
  

ا     دي َمُلوم ك عن َدهُر في دا ال  )4(َوَغ
  

  

ه في الخارج من      وتأتي اإلصابة في الوصف عندما ي     صور الشاعر الشيء تصويرا مطابقا آما هو علي
ائق سمات والحق أ ، ال ي الخط وع ف ى الوق ؤدي إل ه ي شيء الموصوف أو جهل ب ل تصور خاطئ لل ، الن آ

شعر        أتي                   ، واإلساءة إلى الصورة التي يرسمها ال وب الوصف أن ي ذا رأى االمدي أن من عي فضال عن ه
ثال وصف امرئ                   الشاعر ببعض المعاني التي يحسب     ك م د التحقيق ومن ذل ذلك عن دحا، وهي ليست آ ها م

  :القيس لفرسه
  

سِّاق درَّة   وب ولل َسوط إله  َفلل
  

ذِب   َرج ُمه ع أخ ُه َوق ر ِمن  َوللَزْج
  

  

ذه                                 دت ه د ب ه، فق د ل ذي يري ذا الحسن ال ه ه سبغ علي ا ال ي ه وصفه بم فهو في َمعرض َمدح َفرسه، َولكن
  .)5(وإلى أن ترآض بالرجل وتزجر، طيئة ألنها تحوج إلى السوط الفرس من خالل حديثه عنها ب

ادة                       ارس ع ه الف وم ب ا يق ولعل هذا المعنى يتوافق مع حالة الفارس وهو يمتطي فرسه وهذه الحرآات مم
  .ولكن موازنتها بما جاء به علقمة الفحل أخرتها

ل الشاعر الحكم الخضري يصف    فقد اهتم بفن الوصف وابدى اعجابا آبيرا بقو       ) هـ384(أما المرزباني   
      : السحاب الثقيل الممطر

ا     شيما عارض م ت احبي ال ا ص  ي
  

رِ    ضب المنخ ه، َفه صراد ب َصح ال  َن
  

صعدا   نهض م ل ي ِبالد، َوظ ب ال  َرآ
  

وقِر   دهاسِِ اُلم ي ال د ف ض المقي  )6(َنه
  

  

ل سيرها          ه، فأخذت تغوص             ،  فالشاعر هنا يشبِّه السحاب في ثق ل حمل د ثق ر مقي ه في الرمل      ببعي قوائم
  . )7(اللين الذي يسير فوقه

شبه     ر من الم ل أن       ، فالطرافة في صورة المشبه به أآث ك ان تتخي يال، ول ا جم فجاء األول واضحا مألوف
  .السامع شغل بصورة البعير أآثر من صورة السحاب

                                                 
  .278: أسس النقد األدبي. ظ) 1(
  .153:فن الوصف: ظ) 2(
 .305:الديوان) 3(
ع   : ، ظ 2/273:لبيت في الديوان   ، وا  1/534:الموازنة) 4( رن الراب ة     335:نقد الشعر في الق د والموازن دها ، والتجري ا بع  وم

  .157:في التراث النقدي والبالغي
  .أي مسرع في سيره: جريه حين زجره، واالخرج الظليم وهو ذآر النعام، مهذب: ، والهوب1/38:الموازنة: ظ) 5(
 .229:الموشح) 6(
 . 281:ي عند العربأسس النقد األدب: ظ) 7(



  : فقد اخذ على المتنبي قوله)  هـ429ت(أما الثعالبي 
  

ر     ي َتج سالفِة َوه ى ال اُر عل  يأغ
  

سين       ي الح ر أب فِة االمي ى ش  َعل
  

  

ا            رة إنم ذه الغي ب، وه ا يصلح للمعشوق والحبي الن هذا ليس من الصفات التي تالئم األمير وإنما هو مم
  .)1(تكون بين المحب ومحبوبة، فأما األمراء والملوك فال معنى للغيرة على شفاهها

ة في موضع ال        فالثعالبي يرى أن المتنبي لم يكن موفقا في اختياره للكل          ام، فيضع آلم مات المناسبة للمق
ذا الحديث                       ر به ى األمي أ في التوجه إل ام وأخط ذا المق وإذا . تصلح له والحق أن الشاعر جافاه التوفيق في ه

صديق                       ة ال راء مخاطب وك واالم دوح من المل ة المم شعراء بمخاطب ين ال إال أن  ،)2(آان المتنبي قد تميز من ب
ة    ن الزجاج رة م ة الغي صداقة        آلم ف ال ا مواق رأ منه اني تتب وحي بمع ر ت فة األمي ى ش ا عل ين جريانه ح

  .)3(واألصدقاء
ال                )  هـ 454ت(أما ابن رشيق     رة إذ ق ان آثي ا مع درج تحته ة تن شعر  " فقد رأى أن الوصف آلمة عام ال

  ).4("آله إال اقله راجع إلى باب الوصف 
و                ادة الوصف فه ول  فضال عن هذا الحظ ابن رشيق من قبل تطور م يس بالمحدث من الحاجة        : " يق ول

اإلعراب وأهل                  ا ب إلى أوصاف اإلبل ونعوتها والقفار ومياهها، وحمر الوحش والبقر والظلمان والوعول م
  . )5("البادية، لرغبة الناس في هذا الوقت عن تلك الصفات

ه الحس فكل       ، ورغبة الناس عن تلك األوصاف معناها تطور الذوق العام         ع علي ا يق ق   وتطور م ا يتعل  م
اني                  رن الث ة في الق اة العربي دا عن الحي ة           ،بالصحراء أصبح بعي دن ذات القصور العالي في الحواضر والم

ا               ان من      . والبساتين الفيحاء، والتي تجلت فيها مظاهر الحياة المادية في أجمل صورها وأبهى معانيه ذا آ له
  .)6(ب المادي من الحضارة الجديدةالطبيعي جدًا أن نجد الوصف في القرن الثاني يهتم بهذا الجان

د وصف شيء وال      ، ويبدو أن ابن رشيق عرف أن الشعراء       تختلف موهبتهم في الوصف فمنهم من يجي
ديما    ، ومنهم من يجيد األوصاف آلها    ، يجيد وصف آخر   وان غلبت عليه اإلجادة في بعضها آامرئ القيس ق

  : ولهذا استحسن قول ذي الرمة يصف أرضا)7(وأبي نواس في عصره والبحتري وابن الرومي في وقتهما
  

ت  داَء َجثم ٍةجرداء ج  ودوي
  

بِ      ِل جان ن ُآ صيِف م واُت ال ا هب  ِبه
  

ساً    ا متشمِّ دي حربائه أنَّ ي  آ
  

ِب   ستغفُر اهللا تائ ذنٍب َي دا ُم  )8(ي
  

  

ذي                ذنب ال ين صورة الم ا وب  إن مجال الوصف هنا هو الموازنة بين صورة الحرباء بحالتها المشار إليه
شبه                   يرفع يديه مستغفرا، فالذي لم ير الحرباء وهي تتعلق بالشجرة يمكن أن يتصورها من خالل صورة الم

ل                 ) الحرباء(خاصة وان   ، به شجرة وتقاب ديها غصن من ال دويبة وما أشبهها من ذوات االغصان فتمسك بي
ه وامسكت       ى    بوجهها عين الشمس وآلما زالت عين الشمس عن ساق خلت الحرباء يدها عن ساق اخر حت  ب

  .)9(تغيب الشمس ثم تتخفى
از ببراعة             دة تمت ه صورا ع لقد استأثر هذا الحيوان اهتمام الشاعر وقد تردد وصفه في شعره راسما ل
ذنب                    تلفت النظر ، نتيجة طرافة اإلبداع فقد صوره الشاعر بأنه يستقبل الشمس ويشبح يديه آأنه مجرم أو م

  . من اهللايرفع يديه تائبا وطالبا المغفرة 
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ة            لقد ظهر من خالل اهتمام الشعراء بهذا الفن عناية الشاعر باأللفاظ التي توحي بالمعنى وتشعر بالحرآ
ذا           تم ه ى أن ي اد عل وقد آان النقاد يحرصون على أن يستعمل الشعراء اللفظ الجزل فضال عن حرص النق

ة واستعمال آل    الوصف بالواقعية فتكون الصور مطابقة للواقع ، من خالل خبرة الشا           عر والمقدرة والدراي
  .صفة في موضعها، ثم تصوير الجوانب الدقيقة في الموصوفات

  



  المبحث السادس
  

          المعنى في غرض الفخر
ل                      يم والمث سبها إلى الق وهو الغرض الذي يتغنى فيه الشاعر بذاته أو خاصته ويمجد مزاياها وخصالها وين

سبة، ومن ة والمكت ا الموروث االعلي أس،  : ه م، والب اء، والحل ة واإلب رم واألنف د، والك رة الول سب، وآث أصالة الن
  .)1(والشجاعة، ومساندة الفقير ، وإغاثة الطريد، والفخر بالعلم، والمعرفة، والشاعرية الخصبة 

ه  ر ضروب من ذاتي(والفخ ر ال ع ) الفخ ساقا وراء دواف اه الشخصية، من شاعر بمزاي ه ال ى في يتغن
ة، م  ث خاص اوبواع ة          : نه ة الخاص سهم البيئ ا ت را م درة، وآثي ات المق شهرة أو إثب ي ال ة ف الرغب

ا                 ه طابع ضفي علي والظروف الشخصية المحيطة بالشاعر في رفد هذا الفخر بمعان وأفكار خاصة وت
ع            -  مثال - مميزا، نحس ذلك جليا في فخر الشعراء الصعاليك          ن واق ستمدة م ادئ م  وهو يؤآد قيما ومب

شجاعة،                   معيشتهم، زيادة    روءة وال رم والم ل الك رين، مث د اآلخ ة عن ة والمطروق اني المألوف على المع
شق             يقظ وتع شة والت اة وشظف المعي سوة الحي ة ق فالشاعر الصعلوك آثيرا ما يفخر بقدرته على مغالب

   )2(الحرية الفردية
ة   ة المتقدم ي المرحل د  ف ان النق د آ اهلي( لق صر الج صورة الج ) الع ن ال ه م ستقي أحكام ة، ي مالي

ع                      ى آخر بجم اعرا عل ؤثرون ش اد ي ان النق ويرآز على صفاء البنية،وسحر اللفظة، ودقة المعنى، وآ
ة                       وج جزال ذي يم شعري ال ى الخطاب ال من الجموع، أو آلمة من الكلمات أحيانا، آما آانوا ميَّالين إل

شتمل     التي ظلت تتردد ألجيال وأ    ) عمر بن آلثوم  (ويسيل فخرا آما هو الشأن في معلقة         ا ت جيال، ألنه
ع                    ا يطب ع م ي وم ي المتلق ة ف ز، وتبعث الحماس ي ته ه الت ة واالفرادي على مجموعة من البنى الترآيبي

  :ذلك من مبالغات مثل قوله
  

بّي ا َص ام َلن غ الِفط  إذا َبل
  

اِجدينا      ابُر َس ه الَجب رُّ َل  )3(َتخ
  

  

ه           فالفخر في هذا البيت على سهولته في اللفظ، والسرد المباشر،            از ب ذي امت ل ال فضال عن اإليقاع الجمي
ان                              م ف شاعر والمتلقي ومن ث ين ال ان التجاوب ب سه ترتجف، فك ز وأحاسي النص جعل مشاعر المتلقي تهت

شائر                ين الع ة عشيرته ب ة ومكان ى        ، الشاعر يفتخر بالشجاعة ويكشف عن هيب شعراء إل ود ال ان الفخر يق فك
وتهم         اهم               التغني بكل ما يظهر مثالية شجاعتهم وق سابهم وأحسابهم ومزاي رم أصولهم وأن دة بأسهم، وآ  وش

  .التي يتفردون بها عن الناس
ا   ر منه ن الفخ روبا م ي ض شعر العرب رف ال ي: (وع ر القبل ي) (الفخ ر الحزب ر ) (والفخ والفخ

ن         )4()القومي و اب ة، فه  وينطلق الشاعر فيها من ارتباطاته الوثيقة بهذه المنظومات السياسية واالجتماعي
ن خالل                      الق اس م ا الن ي يتناقله عاره الت ر أش ل األخرى، عب ين القبائ ا ب بيلة البار، يذيع مفاخرها ومآثره

ا         ة فيه ة مواتي ون الفرص رب وتك ا الع ت تقيمه ي آان افرات والت واق والمن دوات واألس الس والن المج
  . )5(للسماع والمشاهدة واللقاء

إذ آان حسان في    ، ن مثله الشاعر حسان بن ثابت     أما في العصر اإلسالمي فقد استمر غرض الفخر وخير م         
سه وبقومه        ذا                   ، العهد الجاهلي يفتخر بنف القيم والمضامين التي سادت روح العصر الجاهلي، ويفرق في ه وب

االفتخار وخير دليل على ذلك ديوان الشاعر فمعظم ديوانه في الفخر إذ أسرف في ذآر قيمة الكرم، وقلبها على 
  :ن قيمة الكرم أصيله عند العرب يقول حسان في داليتهجميع وجوهها وذلك ال
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هِ   د ِب ٍل أُج اٍل قلي  وإن أُك ذا م
  

   )1(وإن ُيعتَصر عودي َعلى الجهِد ُيحَمِد  
  

  

فضال عن هذا يفتخر حسان بقيمة النسب، فهو ينتمي إلى أصول آريمة، وهم سادة الناس وقادتهم سواء                  
      : ان، وفي أيام القحط آرام، يقولفي السلم أم في الحرب، وفي الحرب شجع

ذودي  راِم َوم ي الك يل ف سبي َأص  َن
  

صطلي      وب الم َمه جن وي َمواِس  تك
  

ا   ِشيرة أْمره َدنا الَع د تَقل  وَلق
  

ي     ات وَنْعَتل وم النَّائب سود َي  )2(َوَن
  

  

ا  واستمر حسان يفخر بنفسه وبقومه، وشجاعتهم في الحروب وشدة بأسهم حتى في العهد اإلسالمي،                آم
ذه المضامين في                        ر عن ه رم، وعب ة والك المعروف، والعف استمر يفخر بالنسب وتصدر المكانة، والنطق ب

  :التي أنشاها في العهد اإلسالمي وقال فيها) الميته(
  

ُدوَّنا    ين أرَض َع سنا ِبَحالَّل أل
  

لِ       ي القبائ ا ف ل بن يًال َس َأّر َقل  َت
  

دى   اِل وبالّن بقنا بالفع دنا َس  تج
  

ر    لِ  وَأم وِب األوائ ي الخط والي ف  الع
  

شّرف    اَل ُم و الجب ٌل يعل ا جب  َلن
  

اِولِ     ِه اُلمتط أعلى فرع نحُن ب  ف
  

ا   ط رَحالن المعروِف َوس ساميُح ب  َم
  

لِ    َل َباخ الفحِش ابخ َباننا ب  َوش
  

ارهم   ون لج ي َتعلم ر َح ن َخي  َوم
  

ّزالزِل   ي ال ن أو ف ي األم اَرهم ف  )3(إذا اخَت
  

  

ه                أن يجم ) حسان(فحاول   صقها بقوم دة ليل راز    ، ع آل ما أثر عن العرب من خصال حمي ق إب عن طري
شرب      ،وغاب عن هذا الفخر بعض الصفات التي نهى عنها اإلسالم           ، مناقبهم واالفتخار بها   ا االفتخار ب منه

دادا للفخر الجاهلي                      ، الخمر ان امت ورأى الدآتور عبد القادر القط أن فخر الشعراء في العصر اإلسالمي آ
  . )4( فيما يشيرون إليه من بعض المعاني اإلسالمية اليسيرةإال

وال يعني أن   ،لقد الحظ النقاد أن شعر الفخر والحماسة أمتاز بالعفوية والبعد عن التكلف والتصنع              
م                            ة ظروفهم وه شعراء بطبيع م ال ذلك أن معظ صود ب ا المق ة وإنم د الفني ن التقالي وا م هذه العفوية تخل

ون        ، اد قد انهالت على ألسنتهم هذه األشعار      يناضلون في سوح الجه    ذا يك وبذلك فهم لم يراجعوها وبه
  .شعرهم قد جاء على الفطرة والسليقة والطبيعة

ين               ك العصر ب ي ذل دمت ف ي احت ة الت أما في العصر األموي فقد أدت الصراعات السياسية والديني
ذي يمج       ي ال ر الحزب ار الفخ ي ازده را ف زاب، دورا آبي رق واألح ه   الف ادئ حزب ه مب شاعر في د ال

  .)5(وانجازاته
ائلهم    ة قب سابهم، ومنع سابهم وأح صائدهم بأن ي ق ون ف ذا العصر يتغن ي ه شعراء ف تمر ال ذا اس وله
دائها،    ا بأع الم وظفره ي اإلس ا ف ضهم بحروبه صايح بع ا وت ذها بأوتاره شدائد، وأخ ي ال وصبرها ف

ا      سب الق ى يح ا، حت ة حيويته ة القديم وا للحماس ذلك أبق ا      وب ر أنه ي الفخ عارهم ف رأ أش و يق رئ وه
اهليين شعراء ج ي     ،ل ول أب ر ق ذا الفخ ة ه ن أمثل نهم وم صائص ف هم، وخ م وأنفاس ل روحه ي تحم فه

اقرة                الهندي التميمي يمتدح بنسبه الثاقب، وأجداده الكرام، وأبطال قبيلته العظام، وإتالفه لماِله في مع
        )6(:الخمر إذ يقول

دَّي   ّدي وَج بُث َج ؤثُرَش  ُم
  

ِشبُ     روَق المؤت ازعني ع م ُين  َل
  

ُت لى ثاب يباَن أص ى ش ن َبن  م
  

َربُ    اُن الَع وَع فرس ي َيرب  َوَبن
  

                                                 
 .أننا نعطي حتى في أوقات شدتنا:  ، المعنى81: الديوان) 1(
ل        شعر الفخر و  : ،ظ185: ن.م) 2( ذود  112/الحماسة في العصر اإلسالمي دراسة وتحلي ه        : ، الم ا هجائ سان ومواسمه هن الل

 .واالصطالء به أي التعرض له
  .456 – 442: خصوبة القصيدة الجاهلية ومعانيها المتجددة: أي انتظر ، ظ: ، تأر187: األبيات في الديوان) 3(
  .46: في الشعر اإلسالمي واألموي: ظ) 4(
 .101-85:والتجديد في الشعر األمويالتطور :ظ) 5(
  .248:، وحماسة ابن الشجري141:طبقات ابن المعتز: ظ) 6(



 

ُه ا أجمُع اَل وم ُع الم  أجم
  

بُ      اِء الِعن ي م ذَة ف ُب الل  )1(اطل
  

  

ان             ،فضال عن هذا ظهر فن النقائض بصوره واسعة          ي، وآ صراع القبل ة ال ذا العصر نتيج في ه
وزن                         صاحب النقيضة ي   ى ال ه عل ث قدرت ن حي ى م صيدة األول ى صاحب الق ه عل ت تفوق د أن يثب ري

رد                   ، والقافية ة دحضها وال ه ومحاول اني زميل ب مع وتمكنه من الناحية الفنية إلى جانب التزامه تعق
ى                          ده يمضي عل ة نج افرات القبلي ى أساس المن ام عل ة ق ذ الجاهلي عليها، ونظرا الن فن النقائض من

ي ع  ه ف وله ونهج سير   أص وي ي صر األم ي الع اره ف ة ازده ي حقب ده ف م نج الم، ث صر صدر اإلس
الم                      ، سيرته ة واإلس ي الجاهلي ائعهم ف رب ووق ام الع ًا ألي ائض ديوان ون النق اد تك شيع  ،وحتى لتك وي

ا                       امهم ومفاخره رب وأي اريخ الع ع بت ام الواس ى اإللم الفخر في النقائض إذ إن فن النقائض يقوم عل
  .والحديثومثالبها في القديم 

ق                     دويا وثي ا ب ه يظل فن وعلى الرغم من تأثير فن النقائض بالحياة العقلية في العصر األموي إال ان
شا،               ا فاح الصلة بالشعر الجاهلي فالشاعر فيه يفخر بنفسه وبقبيلته ويهجو خصمه هجاء شخصيا قبيح

  .)2(قديمةآما يهجو قبيلته وال يخرج في معاني الفخر والهجاء عن الحدود الجاهلية ال
ن                       يس م عراء ق ين ش ت ب ي تبودل عار الت ك األش وي تل ي العصر األم ومن ابرز نماذج هذا النوع ف

يمن    ب وال ة وتغل ط         جه رج راه دأت بم ي ب ات الت ارك والمناوش اب المع ي أعق رى ف ة أخ ن جه م
شد      )3(واستمرت حينا من الدهر    ي ان ة الت صيدة البائي ك الحروب الق ها  ومن القصائد التي أوحت بها تل

     .زفر بن الحارث ألكالبي وفيها يتضح فخره بشخصيته واضحا

طٍ    ُة راه ت َوقيع د أبق رِي َلق  َلعم
  

ا      ا متنائي دعًا بينن روان َص     لم
رى     ِن الَث ى دم ى َعل ُت الَمرع د يْنب  َفق

  

ا       ا هي وس آم زازات الُنف ى ح  َوتبق
  

ي ِك إنن الحي ال أبال ي ِس  أرِين
  

زداد إال َتماد    رب ال َت اَأرى اَلح  ي
  

ذه     ل ه وة َقب ي َنب ر منِّ م ُت  َفل
  

ا    احِبيَّ َورائي ي َص َراري َوَترآ  ِف
  

ريقيِن ال أَرى   ي الف دو ف ِشية أْغ  َع
  

ا      يَّ واللي ن عل وِم إال َم ن الق  )4(م
  

  

زا        ذا العمل يكون متمي اد أن ه شاعر          ، فقد الحظ النق ة مستمدة من تجارب ال اه سمات ذاتي إذا حمل في ثناي
ؤدي إ ا ي ةخاصة، مم ة فني ى لغ ة ، ل ات الخارجي ة من العالق شعري جمل ذا النص ال ة ه شابك في بني ذا تت وهك

والداخلية المتمثلة بالمكونات االجتماعية والتاريخية والسياسية، فضال عن نفسية األديب وعواطفه وخياله وهذا             
  .يمنح العمل الشعري لغة فنية خاصة به

د اشتهر                 ومن الجدير بالذآر أن الفخر عند الفرزدق يم        ا في اآلخرين، وق شاعرية وتأثيره وة في ال ثل ق
شاعر  ام ال ر أم ذا الفخ رزدق به اهى الف د تب د وق ره الجي رة فخ رزدق بكث   الف

رزدق              ا واهللا  :" عمر بن أبي ربيعة عندما قال له عمر حسدتني على أبيات آان قد سمعها منه إذ قال له الف أن
  .)5("راأعظم منك فخرا وأحسن منك شعرا وأعلى منك ذآ

سيته              ،ويعود ذلك إلى نشأة الفرزدق في بيت آريم مآثره           ق في نف ر عمي ذلك اث ومفاخره ال تدفع، وآان ل
  : ومن صور فخره قوله)6(إذ آان يعتد بآبائه اعتدادا شديدا،آما آان يعتد بعشيرته وقبيلته

  

ّده ّعر َخ ار َص ا إذا الَجّب  َوُآّن
  

ادع      سَتقيم األخ ى َت َربناه َحت  )7(َض
  

  :وقوله
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 .واستقامة األخادع آنايه عن الخضوع والذل



 

ذي    صعة ال ين صع د الغيث ى اح  أب
  

ر       دلو يمط وزاء وال ف الج ى تخل  )1(مت
  

  

ائض     عراء النق دى ش دود ل ساب وبالج ر باألن رة الفخ ن رأى أن آث احثين م ن الب ة  ، وم ى طبيع ود إل يع
ستدعي                          ة التي ت ة الالهي شعراء وهي تختلف عن الحرب الحقيقي ين ال دور ب ة التي آانت ت الحرب الكالمي

  .)2(بطولة في المقام األولالفخر بال
شعر                       ه ان أول بواعث ال ن سالم في طبقات واستمر االهتمام بغرض الفخر في العصر العباسي ورأى اب
ادة       اربين واإلش ر وحث المح ي الفخ ول ف ى الق زهم عل ل فتحف ين القبائ شب ب ت تن ي آان روب الت ي الح ه

  :يقول ابن سالم.ببطوالتهم وغير ذلك
  .)3("ه لم يكن بينهم نائرة  ولم يحاربوا، وذلك الذي قلل شعر عمانوالذي قلل شعر قريش ان"

سه                            و نف ا شعر، فه ان فيه ذا آ ائع ومع ه ا وق م يكن له وام ل غير إن هذا ليس يطرد دائما بدليل وجود أق
  .)4("وأهل الطائف في طرف ومع ذلك آان فيهم: "يقول

سيط المباشر            ومن هنا فان الكثرة مع الجودة أمر نسبي يتفاوت من شاعر آل            شعر الب رة في ال خر، الن الكث
ان الجودة                                  ع أو عشر، وعلى آل ف د تكون ثالث قصائد أو أرب ه، فق د من ال تعني شيئًا، وإنما الكثرة في الجي

  . آانت تملي على ابن سالم عدد القصائد التي يجب أن تكون للشاعر
حسنه في المديح، ومعنى ذلك أن من  فقد استحسن في الفخر آل ما است     )  هـ 337ت  (أما قدامه بن جعفر     

ا من األمور العرضية والمحاسن  يفتخر  سية دون غيره ى الفضائل النف شيرته ينبغي أن يتجه إل سه أو بع بنف
  .)5(الجسمية

  .)6(فضال عن هذا سمح النقاد بالمبالغة في الفخر بعد أن سمحوا بها في المديح
ن الت  اد ع شعراء االبتع ن ال اد ارادو م اخر  أي إن النق سدية أو التف وه الج ة والق األمور المادي اهي ب ب

  .باألنساب واألصول والقبائل، وخاصة في العصر العباسي
ا     )  هـ454ت (أما ابن رشيق    ه ومن هن سه وقوم فان الفخر عنده هو المديح، إال أن الشاعر يخص به نف

ا                      بح هن اك ق بح هن ا ق ه أن يحكي عن         يقرر أن آل ما حسن في المديح، حسن في االفتخار وآل م ، وال يفوت
ائهم،                       ون آآب اس ال يكون قدامة إنكاره مدح اإلنسان بآبائه، دون أن يكون ممدوحا في نفسه الن آثيرا من الن

  )7("أن الذي ذهب إليه قدامة حسن" ثم يقرر
  :ولذا عجب ابن رشيق آثيرا بقصيدة السمؤال

  

هُ    ؤِم عرُض ن الُل دنس م م ُي رُء ل  إذا الم
  

ل ِرداٍء َي   ُلَفُك ُه َجمي  رتدي
  

يَمها  نَّفِس َض ى ال ل عل ْم يحم و َل  َوان ُه
  

بيلُ      اء َس سِن الثَّن ى ُح يس إل  )8(َفل
  

  

ا  دَّه منه انِ  ع صيدة، بمع ذه الق ي ه شاعر ف د افتخر ال ار  : فق ة الج ضيلة، وحماي شجاعة، والف رم وال الك
  .والدفاع عن الشرف

اني ا               ى ذآر المع ه إل بح ومن صور               فضال عن هذا صرف ابن رشيق عنايت ي تحسن في الفخر أو تق لت
  :الفخر الجيد عنده قول بشار

  

َضريَّه    ْضبة ُم َضبنا َغ ا َغ      إذا م

  َهَتكنا ِحَجاب الشَّمس أوَقطرت َدما   
  

ة    ن َقبيل يدًا م ا َس ا اَعرن  إذا م
  

لَّما     ا َوَس لَّى علين ٍر ص  )9(ُذرى منب
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يتطلبها الموقف الشعري لغرض     .  مبالغه مقبولة فنياً   وهي، فالغالب على األبيات سمة االنفعال والمبالغة     
إثارة روح الحماس في نفس المتلقي، فضال عن االستعارة المكنية فقد شبه الشاعر الشمس بمخدرة، وهتك                  
ة في الفخر               الحجاب سماءها على عادة غارات العرب في الجاهلية حيث آان يسبون ويغنمون، وهي مبالغ

  .غون مبالغ ال يبلغها غيرهم ولو آان أعدائهم في الشمس أغاروا عليهمأي أن قومه إذاُ غضُب يبل
  :فقد اخذ على المتنبي فخره) هـ392ت(أما القاضي الجرجاني 

  

ي     رفوا ب ل َش رفت َب ومي َش ا ِبق  م
  

دودي     رت الِبج سي َفخ     )1(َوِبَنف
  

ن              : " إذ علق عليه بقوله    ر م ن حسبه ويحق دوح ويغض م لفه،   وهذا معنى سوء يقصر بالمم أن س  ش
  .)2("وإنما طريقة المدح أن يجعل الممدوح يشرف بآبائه، واآلباء تزداد شرفا به

  :اال اننا نالحظ ان البيت اقتطع من سياقه الن المتنبى قال بعد هذا البيت
                وهُم فخُر آّل من نطق الضاد        وعوُذ الجاني وغوُث الطريِد    

  .خر بنفسه وبقومه ايضًا ومعنى هذا ان المتنبي ف
د العرب      ، ويبدو ان قول المتنبي هذا يعد خروجا على المألوف عند العرب في نظر القاضي              ، ذلك أن العادة عن

ر راث آبي ه وحسبه هو جزء من ت سبه وان ميراث ه وبن شاعر بآبائ ه ، أن يفتخر ال شاعر من قوم يعني تنصل ال
نفس  ذه ال ر به زازه الكبي سه واعت راده بنف ادوانف ار سخط النق الي . أث اال إلى التع ان مي ه آ از بأن إال أن المتنبي امت

  .)3(والمباهاة، شديد االعتداد بنفسه والتغني بما فيها من حسنات
ك      ن ذل ة، وم سمات خاص رهم ب شعراء فخ ا ال ر به ي يم ة الت روف الخاص ض الظ سم بع   وت

ا               - مثال - د مع شاعر من تأآي ى ال ه في فخرهم    ما تفرضه حاالت السجن واألسر عل د   : ن معين صبر والجل ال
  :وإظهار االستهانة بالمشقة واأللم والتحامل على النفس لتخطي الواقع السيء

  

دآم   شعت بع ي تخ سبي أن ال تَح  َف
  

رق      وِت اف ن الم ي م شيء وال أن  ل
  

ذلق   سام م ي ِح ي آف ف وف  وآي
  

ق   اِل ويعل ات الرج ض بهام  يع
  

دهم   ه َوعي ي َيزَدِهي  َوال إن َقلب
  

َرقَوال أ   ِد اخ ي القي شِي ف ي بالم  )4(نَّن
  

  

الغرض                           ة الوضوح والغموض ب شعري من جه ى ال أثر المعن ى ت أما عبد القاهر الجرجاني فقد أشار إل
ال الفكر            ،الشعري   ى إعم اج إل ك يحت ان  ، فهو يرى أن الكالم قد يكون في نهاية الوضوح ولكنه مع ذل إذا آ

ى                المعنى لطيفا، آما انه يحتاج إلى االنتقال         ى إل ى  (من مستوى في المعنى إلى معنى آخر أو من المعن معن
ى ي      ) المعن أثير ف ين الغموض والت ه ب ب ربط ى جان ى إل دد المعن اهر بتع د الق ام عب ى اهتم شير إل ذا ي وه
  .)5(المتلقي

     :ومن األبيات التي جمعت بين المديح والفخر قول البحتري

ع   اة وَشاِس دِي العف ى أي  داِن عل
  

ٍد     لِّ ن ن آ ريبِ ع دى َوَض ي الن  ف
  

وؤه   و َوَض ي العل رط ف در أف  آالَب
  

بُِ     دُّ قري َسارين ج صَبِة ال  للع
  

  

ه     ه         " إذ علق عليه بقول اج في الوقوف على الغرض من قول و     (ولست تحت در أفرط في العل إلى أن  ) آالب
رقم ذلك                  م تعود         تعرف البيت األول فتتصور حقيقة المراد منه وجه المجاز في آونه دانيا شاسعا وت  في قلبك ث

رد البصر من هذه إلى تلك                            األخرى وت إلى ما يعرض البيت الثاني من حال البدر ثم تقابل إحدى الصورتين ب
ه             شاآل قول ذي أردت في الحاجة إلى الفكر وان              )... شاسع (وتنظر إليه آيف شرط في العلو اإلفراط لي ذا ال فه
  .)6("جتهاد في نيلهالمعنى ال يحصل لك إال بعد انبعاث منك في طلبه وا
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ى           ى شق المعن ويعلل عبد القاهر جمال هذين البيتين باألثر الذي يبعثانه في النفس نتيجة حث المتلقي عل
د        اح بع س واالرتي ن األن سه م ا تح نفس وم ي ال ين ف ى البيت وق معن ن عل دث ع ه فيتح ي طلب اث ف واالنبع

  .إنشادهما
د          فلم يتقبل من الشا   ) هـ684ت(أما حازم القرطاجني     عر أن يفتخر بالجمال وحسن الوجه ووضاءته، بع

  .)1(أن قبل ذلك في وصف الممدوح وذلك لياقة وتواضعا
ة          ومما يلفت االنتباه في تصور حازم للشعر ربطه بين طبيعة الشعر وبين مقصديته، فهو يلح على وظيف

ر   الشعر وفعله في التأثير في المتلقي وتوجيه سلوآه الوجه الحسنة بوساطة المحا            اة والتخيي فالمقصود  " آ
ل                          ا يخي اده بم ه أو اعتق ه أو طلب بالشعر إنهاض النفوس إلى فعل شيء أو طلبه أو اعتقاده أو التخلي عن فعل

  .)2("لها فيه من حسن أو قبح أو جاللٍة أو خسَّة
 ومن هنا فحازم يشجع الفخر بالشجاعة والقوة الن هذا الفخر اقرب إلى روح الفروسية والرجولة فضال          
د                        ه يري ى ان سان الكامل بمعن عن معاني الفخر بالكثرة والوالء فالناقد ينظر إلى ما ينبغي أن يكون عليه اإلن

 .أن يضع مقياسا للفخر األمثل
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                معايير نقد المعنى

  مقدمة
د          بدأ النقد العربي القديم مع بداية اإلنتاج األدبي، ولما         د النق ذا ول شعر، ل اج العربي هو ال  آان اغلب النت

ة  ة النظري ن الناحي ذا م صيدة ه ة والدة أول ق ى  ،لحظ ل إن يعرضها عل صيدته قب ي ق شاعر ينظر ف ألن ال
ويجوز لنا إن نقول إن اغلب    ، )1( يستبدل آلمة، وهو بعمله هذا يمارس دورا نقديا         أو الناس آأن يحذف آلمة   

ذ  وا ه رب مارس شعراء الع موا    ال ى س عارهم حت ي اش دقيق ف ون الت ذين يتكلف شعراء ال دور، وخاصة ال ا ال
  . ومنهم زهير، وال شك في أن غرضم هو أن يخرج النص الشعري في حلة حسنة)2(اصحاب الحوليات

و المتلقي الجاهلي                    ك العصر فه اني في ذل د الث ا الناق شاعر ام اذا الناقد االول في العصر الجاهلي هو ال
ى نحو من االتجاهات                    وآان له اثر     ة عل في توجيه الشعر الوجهة التي يريدها، فهو يشجع االدباء في الكتاب

ذا                          ى اعجاب المتلقي به ة ال صيدة العربي تقرار الهيكل الفني للق الشعرية التي يريدها، وربما يعود سبب اس
  .)3(لالهيكل اذ يعد هذا االعجاب بمثابة الدافع الذي يدفع الشاعر الى تجويد هذا الهيك

صيدة                             ي الق ضعف ف وة او ال واطن الق ى م ه ال ن خالل شير م ان ذا ذوق ي فالمتلقي في ذلك الوقت آ
راس                         ي آ ة ف ة محفوظ صائد مدون ه ق ان ل ذر آ ن المن ان ب ات ان النعم ذآر الرواي التي يمدح بها، اذ ت

  .)4(خاص وهو يختار القصيدة الجيدة التي تنشد بين يديه
ة                    فضال عن هذا يعد تقريب الملك        شاعرآما حصل مع النابغ ذا ال ة ه ى مكان يال اخر عل لشاعر معين دل

  . )5(ومكانته عند النعمان، وزهير ومكانته عند هرم بن سنان
رة     ذب صقلته الخب درب مه و ذوق م ديم وه ي الق ذوق العرب ة ال ة نتيج صيدة العربي ت الق ا آان ن هن وم

  .دة المديح عنوان الفحولة والتقدموالمران والمعرفة بخفايا وأسرار اللغة العربية فكانت قصي
من   9اما في العصر االسالمي فقد صدرت مواقف نقدية تجاه القصيدة العربية وخاصة موقف الرسول                

ه    ، فقد تهدده واهدر دمه لما بلغه عنه من هجاء        ، )آعب(قصيدة ه بردت ع علي  اذ )6(ولما اتاه تائبا عفا عنه وخل
صيدة في ات            ذه الق ي  ، جاهين تمثل موقف الرسول من ه اء الفني          : االول فن ل في استحسان الرسول للبن تمث

سبيل، والرسول         ذا ال سلك ه ن  9للقصيدة وفق االطار الفني الجاهلي، فقصيدة المديح المألوفة هي التي ت  اب
  .هذه البيئة ويعرف جيدا المنهج الذي سلكه الشاعر في قصيدته

اني  اه الث شاعر فيه   : واالتج ر ال وعي، اظه اه موض و اتج ن    ه ره م ن غي ف ع دوح يختل ذا المم ا ان ه
ة الحديث الغيبي                         ي والرسول يعرف قيم ذا أمر غيب الممدوحين النه يستمد قوته من اهللا سبحانه تعالى، وه

  .)7(امام المسلمين الن االيمان بالغيب اساس من اسس الدعوة االسالمية
ا     ،زلية  وقف موقفا ايجابيا من قصيدة آعب رغم مقدمتها الغ        ) ص (اذا الرسول    وربما الحظ الرسول انه

دة االسالمية  ع العقي ارض م ا ماينع يس فيه ة ل ة عفيف ة غزلي ول ، مقدم ي 9أو ان الرس شاعر ف  أدرك ان ال
  .مقدمته هذه يخضع للتقاليد الفنية في القصيدة العربية

ت         شيطة توزع ة ن رف حرآ دة، فع اة الجدي اهر الحي د مظ ان االدب اح د آ وي فق صر االم ي الع ا ف ام
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شعر                ات ان ال جاهات يجسد آل منها تجربة متميزة، وقد استعمله والة االمر ومعارضوهم وسيلة اعالمية، فك
  ).النقائض(السياسي، ونشبت الفتن القبلية فساد الهجاء في قالبه الجديد 

  .لقد تنوعت اتجاهات الشعر بتنوع بيئاته، فكانت بيئة الحجاز، وبيئة الشام وبيئة العراق
ي هذه البيئات حرآة نقدية تمّيز وتصف وتفسر وترصد ظواهره واغلب االحكام النقدية             وواآب الشعر ف  

  .)1(آانت تصدر من الشعراء امثال جرير والفرزدق واالخطل
ره في              ، وقد مثلت آراء هؤالء الشعراء الفكر النقدي في العصر االموي            ى غي دم عل شاعر يق ان ال د آ فق

ديح والفخر و          سيب   اغراض محددة التتجاوز الم د هو اشاعة االغراض         ، الهجاء والن ان هدف الناق د آ وق
ك                        ى ذل ذه األغراض ومعن يم التظهر إال في ه الشعرية التي تمجد القيم العربية االصيلة المعروفة وهذه الق

  .)2(ان الشعراء حافظوا على قيم العرب من خالل اشاعتها في اغراضهم الشعرية
ة من د ظهرت طبق ي العصر العباسي فق ا ف ال ام ه امث اء اللغ ضّبي ( علم ن ،المفضل ال رو ب ى عم واب

ان من           ) وأبى عبيدة ، واالصمعي،وحماد الراوية   ، العالء وقد اهتموا بعلوم العربية وآان الشعر سبيلهم، وآ
شعر اذ                      شعراء رأي في ال ان لل ذا آ الطبيعي ان تكون لهم احكامهم النقدية التي تتصل بالشعر، فضال عن ه

دة            . لهم الحق في اصدار االحكام النقدية     يعتقد الشعراء ان     فيروى ان بشار سمع بيونس بن حبيب وابي عبي
ى ان          : " يفضالن الفرزدق على جرير فقال     ليس هذا من عمل أولئك القوم، انما يعرف الشعر من يضطر ال

  .)3("يقول مثله
سفينة            " في حين نجد الخليل يقول       ا سكان ال ي وان ع ل شعراء تب رظتكم ورضيت   ، انما انتم معشر ال ان ق

  .)4("قولكم نفقتم واال آسدتم 
ة                 ى رؤي ة من ذوق المتلقي ال صيدة العربي لقد ساعدت آل هذه االحكام على ارساء القيم الشعرية فى الق

  .الناقد المختص
 اال ان الشعر الجاهلي احتّل مكانًة مهمة بين النقاد والدارسين العرب ويعود سبب هذه    المكانة الى اّنه                    

ة اذ   ا ه تاريخي سب قيم ان" آت ه      ... آ ذون، والي م، بهيأخ ى حكمه م، ومنته وان علمه ة دي ي الجاهلي ف
  .)6("، وماذهب من ذآر وقائعهم...ذآر أيامها ومآثرها"... وانه حفظ للعرب )5("يصيرون

ه                       ازعهم، فيجد في ى اختالف من ين عل فضال عن هذا استطاع هذا الشعر ان يرضي أذواق جمهرة المثقف
ى استخراج، ورواة                     النح اج ال اني التي تحت ة وعويص المع اة شواهد االعراب، ورواة االشعار غريب اللغ

  .)7(االخبار الشاهد التأريخي والمثل
ويم                    فضال عن هذا ربط النقاد بين نضج الشعر وقدم زمنه فصار الزمن معيارا نقديايأخذ به الرواة في تق

  .)8("يعد الشعر إال ماآان للمتقدمينال" الشعر ونقده، فكان ابو عمرو بن العالء
د واصول     ه قواع شعر ل دم إن ال ذ الق اد من د عرف النق و   ،وق ن نح ناعته م ي ص ه ف ا يجب مراعات وم

ذي    وصرف، وأوزان وترآيب، ورويِّ وعروض وقافية، وما يعتمد عليه عدا ذلك من التصوير والتمثيل ال
صناعات التي            آان الشعراء يعنون به عنايه فائقة، ويعدونه اصال م         م ال ن اصول صناعتهم نجده حقا من اه

  .ال يقصدها اال الواثق، وال يؤمها غير القدير الذي يستطيع الصبر على معاناته، والقدرة على تحمل تبعاته
اهلي  شعر الج افتهم من ال ستمدون ثق شعراء ي ي العصر األموي وأصبح ال شعر ف ة بال واستمرت العناي

رآن،         وايام العرب ومعرفة تقاليد      ا الق الجاهليين، فضال عن الثقافة االسالمية والتعاليم الروحية التي جاء به
  .وتعزز ذلك بالثقافة االجنبية التي سادت بسبب احتكاك العرب بغيرهم من االمم االجنبية

                                                 
 . وما بعدها70:اداالشعراء نق: ظ) 1(
: القيم الخلقية واالجتماعية في الشعر العربي في عصر صدر االسالم من خالل تقويم فني المديح والهجاء           : للمزيد ينظر ) 2(

  وما بعدها33
  .مع تحريف بسيط ، 19:وديوان ابى نواس، 177- 176:اعجاز القرآن) 3(
 .184 /18: االغاني) 4(
 .24 /1:  طبقات فحول الشعراء)5(
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ام             ة فضال عن اهتم صيدة العربي ائدة في الق وقد ساعد الذوق العام على تكريس القيم الفنية التي آانت س
ى اسس                   النق اد اللغويين بلغة الشعراء، ومتابعة ما في شعرهم من مواطن الخطأ، التي تشير الى الخروج عل

ى االصول        سيطروا عل ا، وي ة ويتزعموه ة االدبي ودوا الحرآ ون ان يق د استطاع اللغوي ة الصحيحة وق اللغ
  .)1(هليالعامة، ويجروا الشعراء اليهم، حتى صار طابع شعر بعضهم شبيها بطابع الشعر الجا

ا                         ة آم ا مقوم رة، وحتى يخرجه ا النف ذهب به ى الت ه حت ين ابيات ولهذا آان عدي بن الرقاع يبيت يجمع ب
  :تخرج آعوب الرماح من يد المثقف، يقول

  

ا    ُع َبيَنه تُّ اجَم د ِب ِصيدٍة َق وق
  

ناَدها    ا َوس ّوَم َميله ى ُأق  َحتَّ
  

ه  وب َقنات ي ُآع ِف ف ر الُمَثّق  َنَظ
  

يم   ى ُيق هُُ ثقاَحت اف  )2( ُمنآَده
  

  

ل   ال والمي ساند والمح عره الم ب ش بيل ان يجن ي س شاعر ف ه ال ذي يبذل د ال ن الجه شف ع ذا يك وه
  .واالعوجاج

ى              ة ال ام المطنب ة، والخي شعر من الصحاري المجدب ل ال لقد تأثر الشعر آثيرا بالحضارة العباسية اذ انتق
  . )3( اللهو والترف والنعيمالرياض والقصور والزهور، والجداول المترقرقة، ومطارح

ع                        ان في الواق ويين والعباسيين آ ا ان عصر االم د ومنه اذا آانت هناك عوامل تدفع بالشعر نحو التجدي
ر                           دين، وهو اآث ال في ال شة الحضر، انتق ى عي داوة ال شة الب اة من عي ال في الحي ق، انتق ال وقل عصر انتق

تن و         ال في النظام              االنتقاالت اضطرابا، اذ انتشر في اطرافه الف ل، انتق ائق واالباطي ل والتعصب والحق المل
يش واالدارة،      ي الج راك ف اجم واالت ر األع روم، وآث رس وال ة الف رب بمدنّي ك الع د ان احت اعي بع االجتم

  .)4(وأشتد النزاع بينهم وبين العرب، انتقال في اللغة بعد انقراض العرب االول
ذه العوامل       والى جانب هذه العوامل آانت هناك عوامل اخ    د من ه اء في اطار التقلي : رى تدعوا الى البق

دور      د جاء   : " التحدي الشعوبي، واتصال الشعر بالدين وطلب الشعراء للشهرة واالنتشار، يقول محمد من لق
صرف اول      ي ان ين ن الطبيع ان م ي، وآ راثهم الروح ع ت ي جم ّدون ف رب يج ذ الع ي، واخ صر العباس الع

ت      ك                       جهدهم الى المحافظة على لغ ى سالمة تل د الفتوحات وعل ا بع سرب اليه ة، التي اخذت تت هم من العجم
ون  ا يملك و اعز م نهم وه م لمصادر دي ة يتوقف فهمه ع )5 ("اللغ ل م ذه العوام د تفاعلت ه د، وق ان الب  فك

اة                    ة في الحي روز ازدواجي ى ب ا أدى ال ة مم بعض، أن ينشأ صراع بين الحضارة الجديدة، والتقاليد المتوارث
  .)6(ر العربيينوالفك

ى حين               ة، عل دفع في الحضارة المادي ام، فتن ى االم ة ال اة العربي دفع الحي " فقد آانت الحضارة الجديدة ت
  .)7("آانت تنجذب الى الوراء بحكم الدين وبحكم اللغة 

رد،        ن ب شار ب ع ب صر م ك الع ي ذل د ف واء التجدي ل ل ن حم رز م واس اب ا ن ل اب   ولع
شعر          غير انه   ،)8(ومسلم بن الوليد   اريخ ال برز على صاحبيه، فكانت له تلك المكانه المتميزة في التجديد في ت

دو في          : "العربي، وسبب ذلك يعود الى انه      م روح العصر ويب د يالئ ه من تجدي لم يكتف آصاحبيه بما قام ب
ة                           ة القديم صيدة العربي د الق ذا تقالي اجم مع ه ل ه ديم، ب ى الق ة عل ... صورة تطور طبيعي اليمثل ثورة واعي

ديم،                د والق ين الجدي ة ب فعّده لذلك نقاد الشعر ومؤرخوه مجددا ثائرا وعّدوا الدور الذي قام به خصومة واعي
ى                          ه ال سم حول م ينق ام، ول ي تم ام حول اب ا ق وان آانت خصومة من جانب واحد اذ لم يقم حوله من الجدل م
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  .)1("انصار وخصوم
شعراء     شعراء          وحينما جاء ابو تمام خالف ما آان عليه ال ره من ال ا آغي ام شاعرا عادي و تم م يكن اب  اذ ل

اول في                              ه تن ام الن ي تم ى اب اروا عل ذين ث اد ال شعر والنق وانما آان شاعرا يتميز بانه صاحب مذهب في ال
ه             )2("بنية الشعر وترآيبه، أو عموده آما يقول النقادا لقدماء        "تجديده   ذهبا طبق ورة م ذه الث  والنه اتخذ من ه

  .)3(ن يدعيه ادعاءفي شعره دون ا
ول                    دي يق شعر التقلي ا م على عمود ال إال ان اقوى اسباب الخصومة حول مذهب ابي تمام هو خروج ابي تم

دي ريقتهم  : "اآلم ى ط ل وال عل عار األوائ شبه أش عره ال ي ام ش أبو تم   )4 ("ف
  .)5("شاعر َعَدل في شعره عن مذاهب العرب المألوفه" وهو 

ايير                 والمتأمل في آتب النقد الع     ذه المع شعري واختالف ه ى ال د المعن ربي القديم يالحظ، تنوع معايير نق
  .)6(من ناقد الى اخر، وهذا االختالف والتنوع يحمدان النهما يدالن على حرية الرأي وسالمة التفكير

ة       "وهذا االهتمام يشير ايضا الى اهمية المعنى ومنزلته الكبيرة        ى منبث سألة المعن ديهي، فم ذا أمر ب  -وه
  .)7(" في آل مشاغل النقد والتنظير–بالضرورة 

ة مايتصل                          رة النقدي اني الفك ه من مع ك ألن ي وذل د االدب ة بالنق وتتصل نظرية المعنى في البالغة العربي
ارة عن                    واطن عب ذه الم ر، وه بالمحّسنات، ومنها ما يتصل بالشعور والوجدان ومنها مايتصل بالشعر والنث

  .)8(ضحة تعانق االلفاظ والتراآيبافكار ذات دالالت ومعان وا
ساني             شاط ان أهم ن ة        . ومن هنا تأتي اهمية المعنى بسبب ارتباطه ب ة والكالم، اذ استطاعت اللغ وهو اللغ

اعي، وسنحاول                  ان تشغل الجزء االآبر من حياة االنسان سواء على الصعيد الفكري اوعلى الصعيد االجتم
ى وأ            ة المعن راز قيم ة اب اد العرب، وجاءت                  في المباحث التالي دها النق ايير التي اعتم ه من خالل المع هميت

  .متناثرة في مؤلفاتهم النقدية والتي تكشف عن تطور فكرة المعنى الشعري عند النقاد
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  المبحث االول

        معيار الوضوح والغموض
  
  

    

اد واخت             ا نظرات النق ة التي تباينت فيه ضايا النقدي د قضية الوضوح والغموض من الق واقفهم  تع لفت م
اني               وا المع ى الوضوح والتصوير الحسي المباشر، وطلب منها، فرآه اآثر النقاد عيبا في الشعر، والّحوا عل
ا رأى بعضهم ان الغموض خاصية                     القريبه الواضحه التي التحتاج الى آد الفكر واطالة التامل لفهمها، فيم

ع عن        في الشعر، وسمه من سماته التي تميزه من الكتابة، ولم يق         ذي يرتف دل ال ل الحد المعت ة ب صدوا التعمي
  .)1(التصريح والمباشرة الساذجة واالبتذال وينحط عن التعمية واالبهام

ة          ات ان النابغ د ذآرت الرواي ذ العصر الجاهلي، فق وقد تنبه النقاد العرب الى اهميه وضوح المعاني من
  :الذبياني انشد النعمان بن المنذر قوله

  

ا راك االرُض ام ًات ت خف   م
  

يال   ا ثق ت به ا ان حيي  وتحي
  

  

ديح                  : فقال النعمان  ى الم ه ال  ولعل   )2(هذا بيت ان انت لم تتبعه بما يوضح معناه آان الى الهجاء اقرب من
شعري                     هذه االشارة هي االولى من نوعها إلى مسألة وضوح المعنى الشعري اذ الحظ  النعمان ان البيت ال

ان             مما يحتمل المديح والهجاء، ان       ذا طلب النعم ك ل لم يوضحه الشاعر، وهو يدرك ان النابغة قادر على ذل
  :من الشاعر ان يتبع بيته بما يوضح معناه حتى قال

  

ا ّز منه ت الع ان حلل  وذاك ب
  

زوال     ا ان ي ع جانبه  )3(فتمن
  

  

  .او المديح الموجه او ذو المعنيين ،وهذا امر اصطلح عليه النقاد بالتوجيه 
) هـ 210ت(وم عند النقاد ومن االشارات التي تحذر منه ما آتبه بشر بن المعتمر            ولذا فالغموض مذم  

ك،                : "في صحيفته قال   ستهلك معاني ذي ي و ال د ه د والتعقي ى التعقي واياك والتوعر، فان التوعر يسلمك ال
ك شين ألفاظ معي)4("وي ه االص ـ216ت( وتابع ال) ه ن :" فق اك ع صل، واغن ق المف ن طب البليغ م ف

  .ى من جاء بالقول واضحا اليحتاج الى تفسير ا)5("المفسر
ن سالم    د اب ـ232ت(وأآ ك ) ه ى ذل ـ255ت(، وطلب الجاحظ )6(عل ى  ) ه ان ف سهولة والوضوح والبي ال

ة    :"، اذ علق الجاحظ قيمة الشعر على وضوحه وبروز معناه قال)7(االبداع االدبى  در وضوح الدالل وعلى ق
دخل    ة الم صار ودق سن االخت ارة، وح ة اوضح     وصواب االش ت الدالل ا آان ى، وآلم ار المعن ون اظه  يك
  .)8("وافصح وآانت االشارة ابين وانور، آان انفع وانجع 

  :   اذن معيار الوضوح والغموض معيار حكم به النقاد على الشعراء ويأتى من 

                                                 
د غمض               ): غمض المكان (جاء في لسان العرب ان    ) 1( ي، والغامض من الكالم خالف الواضح، وق سألة   .خف   غموضه، وم

 .124 – 10/123): غمض(اللسان :لطيف، ظ: فيها نضر ودقه، ومعنى غامض:  غامضه
   .46: نظرية اللفظ والمعنى، تأريخها وتطورها حتى اواخر القرن الثالث الهجري:  ظ46:الموشح) 2(
 .122:بدائع البداهة: ظ، ألنك موضع القسطاس منها: ثمة رواية اخرى.ص. ن .م ) 3(
 .136 /1: البيان والتبيين) 4(
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 .1/132:طبقات فحول الشعراء: ظ) 6(
 .144، 111، 1/75:البيان والتبين: ظ) 7(
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  غرابة االلفاظ وحوشيتها : المطلب األول
ة خاصة              و، هو آل مالم يعرف او يؤلف او يتداول         : الغريب لغةً  ى دالل ة ال ة عام انتقلت اللفظة من دالل

داول           ر مت ى آل لفظ غي دل عل ، والمغرب من   )2(هو الغامض من الكالم    : والغريب ،)1(عندما استعملت لت
  .)3(االلفاظ الدال  على غير معنى

نة           ل س اج أي قب ن االحتج ي زم ه ف ي ان ة وه سألة مهم ى م اد ال ه النق د انتب ـ134(لق   ، )ه
شعر ال غرابة في ألف     ابع             . اظ ال اة، فمن ت ر الحي سبب تغي اريخ ب ذا الت د ه دأ بع ة ب اال ان الحديث عن الغراب

شعر هو                                 رون ان ال م ي ك فه ر في ذل ة اث اء اللغ ستبعد ان يكون لعلم ب، وال ن القدماء جاء في شعره بالغري
ي      الشعر القديم، وربما حاول الشعراء االقتداء بالقديم لينالوا رضا أهل اللغة والشواهد              ابن االعراب رة، ف آثي

  : استحسن ارجوزة ابي تمام
  وعاذل  عذلته  في  عذله

  .)4(فلما علم انها له، لم يرض  بها
ه    ،والبد من االشارة الى ان بعض الرواة آانوا يحبون الغريب   شتمل علي شعر الم ، ويرفعون من شأن ال

ة     ، م وقد شارآهم فى هذه الرغبة بعض الوالة والشعراء حريصون على ارضائه        ن قتيب لم ب شارعلم ان س فب
اظ                     ادر المتنخل من االلف ا بالن ارجوزة مأله انوا      ، يحب الغريب ويعد نفسه بصيرا به مدحه ب رواة آ لكن ال

اء                يقبلونه ممن عرف عنه البداوة ويرفضون من يتعلمه ولذلك آان الكميت والطرماح يتعلمانه  اال ان العلم
يس بحجة            ابوا االفادة منهما لذا راى االصمعي        م النحو ول والن        ، ان الكميت تعل ا يق اح وآان ذلك الطرم وآ

ذلك  ، وهذا مقياس البداوة الذى اعتمد عليه النقاد مقياسا لجودة الشعر وسالمته      ، ماقد سمعاه وال يفهمانه      ول
أبي دواد                   ة آ ابهم عن البادي ى بعض الحواضر وطال غي رددوا عل ذين ت اهليين ال لم يوثقوا شعر بعض الج

د االي  ن زي ول ، ادي وعدي ب سان ويق ين الل صفهما بل ان االصمعي ي روي العرب اشعارهما ألن :"وآ الت
ة ست بنجدي ا لي ز " ألفاظهم اتم قلت لالصمعي أتجي و ح ال اب ذا ق اس االصمعي صارماَ به ان مقي ك (وآ ان

رق وارعد ياي   ، )ًتبرق وًترعد( فقال ال انما هو) لُتبِرق وُترعد   ي     فقلت فقد قال الكميت أب دك ل ا وعي د فم زي
  .قال ذاك جرمقاني من اهل الموصل وال آخذ بلغته، بضائر 

د العصر االموي حيث ازداد االختالط                ر بع ة وعدمها آث والبد من االشارة الى ان الحديث عن الغراب
ة عصرئذ ول        عل  باالعاجم  ، اما قبل هذا التاريخ فلم ترد اشارة تشير الى الغرابة، الن االلفاظ لم تكن غريب

ة،      يم فني اهتمام النقاد العرب القدامى باللفظة يعود الى انها الوسيلة التي يعرف بها ما في العمل االدبي من ق
ن المعمر         شر ب د ب ى    ) هـ 210ت(ألنها االداة التي ينقل بها االديب تجربته الشعورية لذا اآ في صحيفته عل

بط         ضرورة اختيار االلفاظ التي اليشعر المتلقي معها بالغرابة         التي تعوقه عن االدراك، والبابتذالها الذي يه
  .)5(بها الى مستوى آالم العامة

داره                          ه، واقت ه ولطف مداخل سانه وبالغة قلم ان ل والشاعر البليغ عند بشر هو الذي يمكنه ان يبلغ من بي
التلطف عن    التي   "على نفسه ان يفهم العامة المعاني الخاصة وسبيله الى ذلك ان يكسوها االلفاظ الواسطة               

  .)6("الدهماء والتجفو عن االآفاء
ا         "فهويجمع في وصفه لاللفاظ  بين الرشاقة والعذوبة والفخامة والسهولة            ذال آم حينئذ فال آشف وال ابت

  .)7("انه ال اخفاء وال اغراب
ا لفظ             ) هـ216ت(اما االصمعي    اهلي ومنه ة فقد التفت إلى األلفاظ الغريبة الواردة في شعر ابن أحمر الب

  :في قوله) الجبر(
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ه  ت ب راووٍق ُحبي لم ب  واس
  

رُ    ا اَلجب باحًا اّيه م ص  وأنع
  

  

  :في قوله) الديدبون(و
  

د    دبوِن َفق ق الدي وا طري  َخّل
  

رُ      اوت النج صبا وتف ات ال  )1(ف
  

  

اال أنه يمكننا القول ان االصمعي يعرف الغريب جيدا وهذه االلفاظ التي وردت في شعر ابن احمر قد ال                   
ه من               تكون م  ه ألن ى تخطئت در االصمعي عل دعها واليق شاعر ابت ستعملة من قبل، فمن المرجح ان يكون ال

و                   ة فه ر غريب ذه غي ة وه ذه اللفظة غريب ل ه م يق القدماء، واال فاألصمعي بحسب ما متوفر عنه من اقوال ل
  .)2("أن تظهر المعنى صحيحا واللفظ فصيحا "يقول البالغة 

ا                 ) هـ232(اما ابن سالم الجمحي    د عليه اييس التى اعتم ال بالغريب احد المق ان االحتف ة    ، فك دم النابغ فق
وآان فصيحا آثير الغريب متمكنا من الشعر       ،فجعل االول في الطبقة الثالثة وقال عنه        ،الجعدي على طرفة    

رواة     ، واخر الثانى الى الطبقة الرابعة لسهولة منطقه وقلة مابايدي الرواة من شعره               ،  ذى بعث ال ى   وال  عل
انوا   م آ ر منحول النه ه او غي ى قائلي سبة ال ه صحيح الن ادهم بأن ر الغريب هو اعتق شعر الكثي ال بال االحتف

ه                الم يقل ه م ه              ،يرون ان الشاعر اذا النت ألفاظه حمل علي ى الوضاعين مجارات سهل عل ين ألفاظه ي أن ل فك
سانه وسهل      وعدي بن زيد آان يسكن الحيرة :"قال ابن سالم  ، والنسج على منواله     الن ل ومراآز الريف ف

  ". منطقه فحمل عليه شعر آثير وتخليصه شديد
ى ضرورة ان                 ) هـ 255ت(امافي زمن الجاحظ     د عل ذا راح الجاحظ يؤآ ة ول اظ الغريب د شاعت االلف فق

ال         ة ق اظ الغريب ذلك الينبغي ان                 : "يتجنب الكاتب االلف اقطا سوقيا آ ا وس ا الينبغي ان يكون اللفظ عامي آم
  .)3("غريبا وحشيايكون 

وافر                       ه والمقومات التي يجب ان يت ال في واطن الجم ولعل الجاحظ هنا يؤآد على حسن اللفظ وتفحص م
وغ                      ذلك من دخل في بل ا ل ن   لم الي في الف عليها الكالم ليكون حسنا مراعيا في ذلك األثرين النفعي والجم

ا وسهولتها           ألن البليغ من يكسو عباراته جماال فني      ، النص مرتبة البالغة   اظ وجزالته اقة االلف ا مرده الى رش
متباينا بحسب المقامات واالحوال ألن من      ، مع االلتفات الى ان الحسن يكون        )4(وعذوبتها وانكشاف دالالتها  

   .)5(األلفاظ ما هو حسن في موضع وقبيح في موضع آخر
ت          ا آان راد فكلم ا الم غ به ا أداة يبل اظ ألنه سن األلف احظ ح د تفحص الج ى   لق ان المعن سنة آ االداة ح

  .المعروض حسنًا
ه تكلف                          دو  أن اللجوء إلي ومي ويب فضال عن هذا ذمَّ الجاحظ استعمال الغريب عن عمد في الخطاب الي
ه، ألن                     ليفيد النص بقدر ما يسيء إليه، إذ انه يحول بين المخاطب والمتلقي الذي يجد صعوبة آبيرة في فهم

ويروي أبو عمارة ان غالما اتى أبا االسود         ،لفاظ اإلعرابية والمهجورة    ذلك يستدعي االستيعاب الشامل لأل    
ه            و االسود        )حظيت وبظيت   (الدؤلي يلتمس بعض ماعنده وقد ورد فى آالم ه اب ال ل ا : ، فق ال  )  بظيت (م ق

  .)6("قال ياابن اخى الخير فيما لم يبلغنى "   حرٌف لم يبلغك"الفتى
الغرض االساسي من آل       ويظهر الجاحظ استنكاره لمثل هذه األلفا      ر واف ب ظ الغريبة ذلك ان الكالم غي

ه                ول ل سبب يرجع الشك للغريب        . تواصل لفظي، وهو االفهام من طرف القائل والتفهم من طرف المق وال
  .الذي تكلفه

                                                 
ا الكأس       "يقول ابن قتيبة    . 313،321/ 7: ، واللسان 21/ 2: الخصائص: ظ) 1( ا هن راووق ه ك   ، ال ر المل اني  : ظ" والجب المع

  .ومن المجاز هو آريم النجر وهو الطبع، يقال الباب يدور على نجراته وهو رجله:نجروال.314:الكبير
آانت لغة االعراب عند االصمعي وغيره من العلماء هي المثل االعلى للفصاحة، في حين آانت اللغة     . 164/ 2: االمالي) 2(

ة   ) عرابلغة البدو اال(تنتشر بين جل طبقات الناس فحدث صراع بين اللغة المعيارية     ع الحيل واللغة المتحدث بها في واق
سمى بكتب        ) تنقية اللغة (اليومية ، فنشأ ما يسمى بحرآة        ا ي ة  (التي آانت طريقا إلى تاليف م ة   : ظ) لحن العام لحن العام

 . وما بعدها79: والتطور اللغوي
 .69:البيان العربي:ظ. 1/137:البيان والتبين) 3(
  . 3/132: ، الحيوان137، 1/136:ن.م.ظ) 4(
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  .الصغير العاجز من الحيوان: دقته، الفرخ: اضعفه ، فضخته:  ، فتخه1/379: البيان والتبين) 6(



 

د       " فضال عن هذا هناك رأي لسهل بن هارون يقول       ون بتعظيم الغريب واستطراف البعي اس موآل والن
ل            وليس لهم في الموج    م في الغريب والقلي ذي له ل ال رأي والهوى مث ود والراهن وفيما تحت قدرتهم من ال

  .)1("وفي النادر الشاذ وآل ما آان في ملك غيرهم 
  .اال إن الغرابة هنا شيئ آخر يعنى النفاسة والتفرد واالبتداع ال الغرابة اللغوية

شعر ( في آتابه ) هـ291ت(ويذهب ابو العباس ثعلب    ى استعمال اللفظ       ا) قواعد ال شعراء عل ى حث ال ل
ين                       ذال أي يكون وسطا ب سوقية واالبت ع عن ال الجزل وهو ماسلم من الغرابة والوحشية واالستكراه، وارتف

تد اسره             : "الحالتين قال  ا اش امي، ولكن م ساف الع دوي، وال السف المغرب الب م يكن ب فاما جزالة اللفظ فما ل
  .)2(.."بوعين مرامه وتوهم امكانهوسهل لفظه ونأى واستصعب على غيرالمط

رأ أو                  ا يق ر م ا في أآث درة استعمالها، وعدم جريانه ق ن فهو يرى أن غرابة األلفاظ تتأتى عادة من طري
ا               سان النطق به د الل أآثر ما يسمع فضال عن وجود عيب في بنية تلك األلفاظ يحدث ثقًال على السمع، أو يك

  .لفاظ على األلسنة، وقلة استعمالها هو الذي جعلها غريبةبسبب مخارجها، وآأن عدم دوران تلك األ
ام                           ي تم شاعر أب ك مع ظهور ال إذا آثر الحديث عن الغرابة المسببة للغموض في العصر العباسي وذل

ول             ) هـ370ت(الذي يرى اآلمدي     ديع إذ يق ذى      "أن سبب وقوعه في الغموض هو طلبه للب باهه ال ذا واش فه
  .)3("يد البديع فيخرج الى المحال من ان  ير،قال الشيوخ فيه 

وء              و لج سبب ه شعرية وال اني ال ى غموض المع ؤدي ال ببا آخر ي فضال عن هذا شخص اآلمدي س
د                         ى ح و عل ام، فه ي تم ع اب شيء م الشاعر الى استعمال االلفاظ المتروآة من اللغة، وقد حصل هذا ال

  .)4(قول اآلمدي يتتبع االلفاظ المتروآة ليدخلها في شعره
  :في قوله) آهل(تلك االلفاظ لفظة ومن 

  

ه صر بوج ه م ي وج ت ف د طلع  لق
  

ل     ائر آه عد وال ط ائر س ال ط  )5(ب
  

ة   تهجان لفظ دو ان اس ل(ويب داوة     ) آه اظ الب ى الف ا ال تعمال قياس ة االس ة قليل ذه اللفظ ون ه ن آ ع م ينب
  . ونبذ االلفاظ المهجورةاي ان الناقد يجيز للشاعر استعمال االلفاظ البدوية المألوفة والشائعة. االخرى

اني       ه المرزب د                 ) هـ 384ت(وقد نب ذي بع ببا للغموض، اذا آانت من الغريب ال اظ تكون س ى ان االلف ال
ة                    " العهد به، وقل تداوله اذ اورد انه         ا في اشعارهم مع رق ل والخط قد سلك قوم من شعراء االعراب الزل

  :قال رجل منهم يصف رأس بعيرهاذهانهم، وصحة قرائحهم واقتدارهم على غريب الكالم، ف
  

  َترى شئون رأسه الَعواِردا
  َمضبــــــــورًة َشبًا َحدائـَدا
  َضبــــــــْـر َبراطيَل َجالِمَدا

  .)6("وما رأيت عالما اال وهو يّذم هذا القول ويستقبح هذا النسج: قال
ه   وآالم المرزباني هذا يعود بنا الى زمن الغرابة اذ لو قال هذا العجاج او       ه الن  رؤبة لم يستقبح من

ى                     ة ال ر محبب ستهجنة غي ليس غريبًا في زمانهما اال إنها في زمن المرزباني صارت ألفاظا حوشية م
ر                              ي غي ه االعراب ذي عاش في الزمن ال تهم ف ع بيئ تالءم م ا صدرت عن اإلعراب وهي ت النفس آونه

ية       ان ظ  ، فضال عن هذا الحظ المرزباني    ، الزمن الذي يعيش فيه الناقد       اظ الحوش تعمال االلف اهرة اس
ترد عن االعراب عادة وان اغلب هذه االلفاظ مستهجن غير محبب الى النفس، اذ ان الجزالة تتجافى                 
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اول   . هو حجر قدر ذراع   : وبرطل، ، والضبط شجر جوز البر    675 /2: اللسان: ظ. الشجر إذا غلظ وآبر    والبراطيل المع
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ين                              طا ب ان وس ا آ ظ الجزل م ا اللف ة وانم سهولة المفرط ا، فضال عن ال اظ وغرابته شية االلف عن وح
د             ومن األعراب من شعره   : " ورد ذلك في قوله    هاتين الحالتين،  شدناه احم ا ان ل م وحش، مث  ايضا فظيع الت

م                            ه فل شخ ورد علي ن الفن ه اب ال ل بن يحيى عن االعرابي لمحمد بن علقمة التميمي يقولها لرجل من آلب يق
  :يسقه

  
  

رخْ     رْخ أف ب، وأف ا آل رْخ أخ   اف

  

تَّّطخُطخ     ي ال ق ف َه الح ْأت وج  أخط
  

ّزّمخ  صات ال ا ورّب الراق  ام
  

شّ      ال ال ين الجب ن ب رجن م  ّمخيخ
  

ْصرخ    د الم ت اهللا عن زرن بي  ي
  

خ     اٍء ِمْمط تمطُخنَّ برش  )1(ل
  

  

الحظ المرزباني ان الوحشية في االلفاظ التي استعملها الشاعر قد فقدت االلفة بها، لما فيها من الخشونة                  
ه اال              وى علي اة  والوعورة التي اضفت عليها ثقال تنفر منه االسماع وتتحاشاه االلسنة ألنه يكدها، وال يق  الجف

شعرية                  اظهم ال ك في الف باههم فظهر ذل ة واش تطخطخ (الغالظ من اهل البادي زمخ (و) ال ، )2()تمطخن (و) ال
  .وهذه االلفاظ تصور البيئة التي يعيشون فيها فضال عن جفاء االعراب

ه                     ى إن ام وشارحه عل ا    " وآثيرا ما يقع الدارس على تأآيدات القدامى من متتبعي شعر أبي تم ان مولع آ
ر فحسب،                    " رائب األلفاظ والمعاني    بغ ه في التعبي ام ومن سلك طريقت وهي تأآيدات تصدق ال على أبي تم

د والغريب                            ى الجدي ه، الن البحث عن المعن شعر المحدث جميع اه ال ى اتج وإنما تصدق، بقدر أو آخر، عل
 يجهدوا أنفسهم في    تحول على يد هؤالء الشعراء إلى ظاهرة اآتفى النقاد بمالحظتها وإحصائها من دون أن             

  .البحث عن أسبابها
  :ومن تلك المالحظات و الصور التي جاء بها المرزباني ليدلل على استعماله للغريب قوله

  

عا  ة القاِص دَّ مندوح د س         وق

اِء   سك بالنَّافق نهم وَأم  ء م
  

  

  : اذ علق عليها بقوله
ل       àوضع يرق جحر اليربوع االول الذي يدخل فيه، والنافقاء م       : القاعصاء" ى من ِقب اذا ُأت قه من جحره ف

غير أنها من الغريب المصُدود عنه، وليس       ،القاعصاء ضرب النافقاء ففتحه، ولم نعب من هذه االلفاظ شيئا           
ي    ة ف شكو الغرب ا ت كالها فكأنه ع اش ا، وال تتب اَوُر بامثاله ا ال تج تعمالها، النه دثين اس ن المح سن م يح

  .)3("آالمهم
ذي                ان مهارة الشاعر ف    ي رسم صورة دقيقة لهذا الحيوان الذي يحاول ان يوهم عدوه من خالل الحجر ال

د صارت    ،اقامه أوًال آستاٍر يحتمي به من اعدائه ليلجأ الى الموضع الثاني    االَّ ان هذه االلفاظ في زمن الناق
ى الك          سر معن اني يف رى المرزب لمات لغرض   غريبة لم يعد المتلقي يستسيغها بسبب غموض معناها ولهذا ت

ك        ، إفهام المتلقي  ه،                :" ومن الباحثين من يرى أن سبب ذل دامى وممارسته ل ى شعر الق ام عل ي تم إطالع أب
  .)4(ولعل ذلك آان تعمدا من ابي تمام ليدلل على علمه باللغة، ومعرفته لكالم العرب

ديم والحي               ام       ومن الجدير بالذآر ان االفتنان بالغريب ناتج من تعلق العرب بالشعر الق شكل ع ة ب اة البدوي
ام       ) هـ 392ت(النها الطابع االصيل لحياة العرب لذا يقول الجرجاني          ي تم ل      "عن اب داء باالوائ حاول االقت

  .)5("في آثير من الفاظه فحصل منه على توعير اللفظ 
  .)6(إذًا الغرابة نشأت من محاولة الشعراء النسج على منوال الشعر القديم

ان دو ان القاضي الجرج ه،   ويب ن حضارة مجتمع ر ع ه صورة تعب ون الفاظ شاعر ان تك ن ال د م ي يري
  :وبيئته التى يعيش فيها، يعزز ذلك قوله
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سهل لفظ               "  رق شعر احدهم ويصلب شعر االخر وي ان القوم آانو يختلفون في ذلك وتتباين احوالهم في
  .)1("احدهم ويتوعر منطق غيره 

شعر            فقد أحسَّ  ب   ) هـ395ت(اما ابو هالل العسكري      ذا   ،تغيَّر الحياة وأثر ذلك على اختيارات العلماء من ال ل
ّضبي   ضَّل ال ارات المف ى اختي الل عل و ه رض أب ـ169ت (اعت ب) ه ا غري د  )2(ألنَّ فيه وًال عن ان مقب ا آ ، فم

  .المفّضل لم يعد آذلك عند أبي هالل بفعل الزمن
تعما              شاعر في اس ه          أما حازم القرطاجني فقد أراد ان يلتمس العذر لل ك في قول ة وذل اظ الغريب : " له لاللف

ضا                   شاعر اي ره، لكن ال شعر غي آما ان ما عذب من االلفاظ ولم يكن حوشيًا وال عاميًا اجدر ان يعتمد في ال
اقص                   يم ن يح حسن او تتم يح او تقب د تحسين قب اظ          .. يضطر حيث يري امي من األلف ّي والع ستعمل الحوش في

  .)3("مضطرًا في ذلك 
اظ                   إذًا حازم يربط ب    ين االلف داع الفني وب ين األب ين األثر النفسي والمضمون الشعري فضال عن ربطه ب

شعرية                             دواوين ال راءة ال ق ق ا عن طري ة التي تلقاه اظ نتيجة الثقاف شاعر من األلف التي تأتي عفوا ًفَخِزين ال
  .السابقة فضال عن البيئة التي يعيش فيها وما تحمل من مفردات

النه يحمل دعوة لتوسيع االنسان لقدراته المعرفية باستمرار وهي قضية يجب  وهذا رأي ذو قيمة علمية     
  .التنبه اليها عند الحديث عن الغرابة

د                   داوًال عن د يكون مت ه المحدث ق ا اليعرف اني فم ومن الجدير بالذآر إن الغرابة هنا تقوم على اساس زم
  .القدماء بألفٍة وآثرة

سه  وعدم                   والمشكل ليس فى استعمال المحدث لها من       ا هو نف ه به ا في عدم معرفت  حيث هي لفظة وإنم
  :فتبدو طريقة توظيفه لها غير مستساغة لسببين، تجربتها 

  .واحيانًا الخطأ فيه ،افتعال التوظيف  -1
  . تجاهل المتلقي وحدود معرفته  -2

  المعاظلة والتعقيد: المطلب الثاني 
شعر، والمعا  ي ال ى الغموض ف ؤدي ال ي ت ور الت ن االم ي  وهي م شيء ف داخل ال ي ت ة تعن ي اللغ ة ف ظل

  .)5(وسمي الكالم الذي تتراآب وتتداخل الفاظه او معانيه بأنه آالم متعاظل أي فيه معاظلة. )4(الشيء
د أي                ة جاءت من الَعق د               (اما الَتّعقيد فداللته في اللغ دًا فاْنَعق ده عق د َيعق ع والَعه ل، والَبي د الَحب دَّه "َعَق " ش

  .)6(زم والَتداخلوالتعاُقد هو الَتال
ة          اده عن وجوه الدالل والُمَعقَّد من الكالم هو الذي يحتاج الى جهد في تقريب المعنى لعدم وضوحه وابتع

  .)7(المقصودة في النص
شعر    ) رض(ولعل اقدم من تنبه الى استعمال المعاظلة في مجال الشعر هو عمر بن الخطاب            د وصفه ل عن

  .)8("يعاظل بين الكالم وال يتتبع حوشيه  آان ال "زهير بن ابي سلمى حين قال 
م               ا، فل ان يرمي إليه ة التي آ واخذ النقاد والبالغيون هذا القول ووقفوا عنده فحاولوا إيضاح مفاده والغاي

دها     )9(يبتعد قدامة بن جعفر في تحديده لهذا المصطلح عن داللته اللغوية           ، وهي مداخلة الشيء في الشيء فع
ا                    " بب في    من عيوب اللفظ ألنها س     اظ وتراآيبه داخل األلف ا يوصف بت سبب م ار الحاصل في الكالم ب العث

")10(.  
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سه             "فذهب إلى ان     ان من جن ا آ شبهه من وجه او فيم ا ي من المحال ان ننكر مداخلة بعض الكالم في م
  .)1("وبقي النكير انما هو في ان يدخل بعضه في ماليس من جنسه وما هو غير الئق به

ى                      وذلك الن قدامة     اه وصول الكالم ال رى ان من خصائص االدب االصيل الوضوح والوضوح معن ي
ه، اذ ان    ه دون دم انغالق ي وع ادة      "المتلق ى اف ي ال ا يرم حا مفهوم ون واض غ ان يك ى البلي ب عل اول واج

ه ان المصدر االول   )2("قرائ ذلك آ ه واضحا، ل ون ادب ى يك دة حت غ شروط ع ب او البلي ن االدي ب م  وتطل
دها للوضوح هو عق  ر اللغوي وبع أتي التعبي ك ي د ذل ل آل شيء وبع ة قب ل االديب والوضوح صفة عقلي

  .)3(العناية بالقرَّاء والسامعين ومطابقة  الكالم لمقتضى الحال
ه          ) هـ370ت(اما اآلمدي    اظ في قول داخل االلف سبب ت ى الحاصل ب ان من  : " فقد شخص غموض المعن

سها               المعاظلة شدة تعليق الشاعر الفاظ البيت        شبهها أو تجان بعضها ببعض وان يداخل لفظة من اجل لفظة ت
  .)4("وان إختل المعنى بعض االختالل 

  :فهو يتحدث عن غموض المعنى الناشئ من ذلك التداخل ومثل له بقول ابي تمام
  

ًا   اَن أخ اَن الزم صفاَء أُخ خ اَن ال خ
  

ُد    سمُه  الَكم وَّّن ج ْم  َيتخ ُه فل  )5(عن
  

  

ال انظر ا:"ق ه   ف ا قول ات اخره بع آلم ا س ت وهم ذا البي اظ ه ر الف ى اآث ه(ل ضها ) عن شبث بع د ت ا اش م
شبهها وهو                       ا ي اظ في البيت من اجل م ) خان ويتخون  (و)خان (ببعض، وما اقبح ما اعتمده من ادخال الف

دة، ال                ) اخا(و) اخ(وقوله   ر فائ ه آبي د   فاذا تأملت المعنى مع ما افسده من اللفظ لم تجد له حالوة والفي ه يري ن
  .)6("خان الصفاء اخ خان الزمان اخا من اجله إذ لم يتخون جسمه الكمد 

ة                 ة بالغيَّ شابهة لغاي اظ المت واضح ان التعقيد الذي يتحدث عنه اآلمدي نابع من التداخل المتعمد بين االلف
ذه                      شبه م ه الي را ألنَّ ه اآلمدي آثي ذي اعترض علي ام ال ي تم ب العرب  جعل المعنى غامضًا وهو مذهب اب

القدماء، ذلك ان الناقد يرى ان للشِّعر اهدافًا انسانية وغايات اجتماعية ما انفكت تالزمه منذ نشأته إذ أحرز                   
  .أرفع القيم االنسانية

ا              ا ومحرضا وواعظ ه هادي رى في ا صريحا، في شعر توظيف وعلى هذا فإّن الناقد العربي القديم يوظف ال
الفن         الى غير ذلك من القيم التي تلقى عل      سميته ب ا يمكن ت ز م ه عن حي ى آاهل الشعر اعباء ثقيلة وتخرج ب

  .للفن، الى حيز الفن للحياة سواء اآان ذلك لحاجة مادية ام لحاجة روحية
اني   ا القاضي الجرج ـ392ت(أم ن    ) ه م يك وض ل د والغم رة التعقي ي دائ شاعر ف وع ال د رأى إن وق فق

ا نجد إن ا            شاعر العباسي ألنَّن ع               مقتصرا على ال سألة إذ وق ذه الم سلم هو اآلخر من ه م ي شاعر الجاهلي ل ل
  :األعشى في التعقيد وذلك في قوله

  

بال ي ال ى ف ادي الفت ان ه       اذاآ

را      اع األمي اة اط در القن  د ص
  

  

ه إال من                      :"قال إذا أردت الوقوف على مراد الشاعر فمن المحال عندي، والممتنع في رأيي أن تصل إلي
د             ... وفحوى الخطاب ،فاستدل بشاهد الحال    ، شاهد األعشى بقوله   ه يري يعلم ان ذا البيت ف سمع به : وإال فمن ي

  .)7("أن الفتى إذا آبر فاحتاج إلى لزوم العصا أطاع لمن يأمره وينهاه، واستسلم لقائده
ى                         و إذ آن ة في البيت دا الكناي م جي إذا القاضي الجرجاني أجهد نفسه آثيرا في الدفاع عن المتنبي وهو يفه

ر  ا سبب الكب سالمه ب ن خضوعه واست شاعر ع ن   ، ل دفاع ع ي معرض ال و ف ا ه ة، وإنم ة جميل وهي آناي
سته التي                    ذه مقاي ي، وه ه المتنب ع في ا وق صاحبه فحاول أن يجد في شعر القدماء ما يشير إلى أنهم وقعوا فيم

  .عرف بها في آتابه
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ر عن                المراد ويعب َا        والشك أن اللفظ المستقيم هو اللفظ الذي يفي ب را واضحًا آافي ى المقصود تعبي المعن
  .دون خطأ والتقصير وال غموض

فضال عن هذا أشار القاضي الجرجاني إلى مسألة مهمة وهي معاناة المتلقي في فهم النص الشعري فهو                 
  :يرى أنَّ الجهد الذي يبذله المتلقي في فهم النص الشعري يعيق االستماع أو االلتذاذ به،نحو قول ابي تمام

ادل  فكأ سماِع َجن ي ال ي ف ا ه          نَّم

ب    وِب آواآ ي القل ي ف ا ه  )1(وآأنَّم
  

د   " فهذا الجنس من شعر ابي تمام عند القاضي       اذا قرع السمع لم يصل الى القلب االبعد اتعاب الفكر وآ
  .)2("الخاطر 

ي  ن جن اول اب ـ392ت(وتن شا ) ه ا ال و، ودع د النح ن االخالل بقواع أت م ه مت ر ان د وذآ ى التعقي عر ال
ا يتطلب                   االلتزام بتلك القواعد وصحة تطبيقها فاالخالل بها يضيع حالوة النظم ويجعل الكالم مضطربا مم

د                  . )3(من السامع جهدا وآدا في الوصول الى المراد، وال يجيز ابن جني هذا التعقيد للشاعر العربي والللمول
  :ولهذا راح يوجه قول الشاعر

  

ا  طَّ َبهجِته َد َخ بحْت بع        فأص

ا     وَمها َقَلَم رًا رس أنَّ قف  آ
  

  

ول ذي هو    . أراد:"فيق ذي ال ين المضاف ال ًا خط رسومها، ففصل ب أن قلم را آ ا قف د بهجته د(فاصبحت بع ) بع
ـ       ) خط (والمضاف اليه الذي هو بهجتها، بالفعل الذي هو           ين   ) خط ( وفصل ايضا ب وخبرها الذي هو      ) اصبحت (ب

ا وهو            ... بأجنبيين) قلما(ذي هو   واسمها ال ) آان(وفصل بين   ) قفرا( فهذا  ) خط (واغلظ من هذا انه قدم خبر آان عليه
  .)4("ونحوه مما اليجوز ألحد القياس عليه

ادة                   ) هـ395ت(اما ابو هالل العسكري      ى مرتبطة ع ى غموض المعن ؤدي ال ة التي ت رى ان المعاظل في
  :، آقول الفرزدق)5(بسوء النظم

  

ارٍب  ن مح ُه م ا أّم ك م ى مل ال
  

صاِهُره    ب ُت ت آلي وه  وال آان  )6(اب
  

  

ى عصره وعصرنا    دًا ف ة ج اهر الدالل ت ظ ارب وال   ،إالَّ أن البي ن مح ه م و أم ا أب ك م ى مل اه إل ومعن
  . فالضمير فى امه يعود على الملك و والضمير فى ابوه يعود على األم ،تصاهره آليب 

إدراك مايريد من معنًى في بيت واحد خاصة            ولعلَّ من اهم اسباب مايبدو تعقيداً هو عجز الشاعر عن           
ول     ول                :"وان الفرزدق نفسه يق ّي من ق زع ضرٍس أهون عل ى ساعة لن أتى عل يم وت د تم يم عن ا أشعر تم أن

  .)7("بيت
ذل                 اما عبد القاهر الجرجاني فقد اختلف موقفه فهو يقر باّن الصورة الناجحة تستدعي من المتلقي ان يب

اة  ال" في فهمها جهدا وتفكيرا   ن المرآوز في الطباع ان الشيء اذا نيل بعد الطلب له او االشتياق اليه ومعان
ه احنن واشغف                          نفس اجل والطف وآانت ب الحنين نحوه آان نيله احلى وبالمزية اولى، فكان موقعه في ال

")8(.  
ال علي                       ى ان يحت ى ال م المعن ه     ويرى عبد القاهر ان ذم التعقيد ناجم عن احتياج المتلقي في فه سلك ل ه وي
ال                ى غرضه ق ا الوقوف عل د   "طريقا غير مألوفة، بسبب صياغته للمعنى صياغة يصعب معه ا التعقي وام

اج                      فانما آان مذموما الجل ان اللفظ          ى احت ى الغرض حت ة عل ه تحُصل الدَّالل ذي بمثل م يرتب الترتيب ال ل
        :  ويتمثل بقول المتنبي.)9("السامع الى ان يطلب المعنى بالحيلة ويسعى اليه من غير الطريق 
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ا  ون جفوُنه ة العي ُم اغطي ذا اس          ول

لُ    سيوِف عوام َل ال ا َعم ن اّنه  )1(م
  

  

شعر     ه            " وقد علل بسب ذم هذا النوع من ال ذي يجب في مثل دار ال د عن المق ى فكر زائ ه أحوجك إل ألن
ل                  س، ب ستو وال ممّل ى اذا رمت         وآدك بسوء الداللة وأودع المعنى لك في قالب غير م خشن مضرس، حت

  .)2("اخراجه منه عسر عليك واذا خرج، خرج مشّوه الصورة ناقص الُحسن 
ا       ومن الجدير بالذآر ان البيت يكاد يخلو من التعقيد فالفكرة هي ان السيوف تقطع وان العيون تقطع مثله

سيف وهو                  ،فكرة مشاعة  ن ال ين جف ام او االشتراك ب ين       ولذا وظفَّ المتنبي الجناس الت ن الع ين جف ه وب قراب
  .المعروف وعلل التسمية بتشابه الفعل

ين                   ل المتلق اد أوًال قب ه يتحدى النق ًا في شعره وآأن د احيان د التعقي  ويمكن ان نقول لعلَّ المتنبي آان يتعم
دماء    " هذا الشعر لك وألمثالك من النقاد      "العاديين بشعره ألم يقل إلبن جني        فهذا شئ وما يأتي في شعر الق

  . شئ آخر
ه خفيت                 ا        -وقد اشار الواحدي في شرحه لديوان المتنبي إلى أن معاني ر من روى     على    " - بسبب من دقته اآث

اء                    نهم والنجب ى الفحول م اء حت ة والعلم ابر الفضالء واالئم ا          ...شعره من أآ اني شعره مم وا في مع وتكلم
ك،    ن ذل ر م ي آثي ه، واصابوا ف ه وابدع االغراب في رد ب ه وانف م  اخترع بن له م ي ضه، فل يهم بع ي عل وخف

ا           )3(غرضه المقصود، لبعد مرماه، وامتداد مداه      ذال آم  ونستطيع القول ان الوضوح اليعني السطحية واالبت
ل ان                             ة المجاز والتصوير، ب افى مع االيحاء واالشارة واستخدام الرمز  ولغ قد يظن  بعضهم، وهو ال يتن

اد             االصل في لغة االدب عامة والشعر خاصة انه        د اجمع النق ا لغة تصويرية مجازية، تعتمد على التخيل وق
ة ومن ضروبها الرمز            "والبالغيون العرب    ر الحقيقي وان الكناي غ من التعبي على ان التعبير المجازي ابل
  .  )4("ابلغ من التصريح 

  توظيف االفكار الفلسفية : المطلب الثالث
ذي طرأ على               احدث الشعراء العباسيون تجديدا واضحا في معاني       ر ال  الشعر وأفكاره، والبد ان يكون للتغي

د حدث في                               ر في هذا، لق افي اث الحياة العباسية في جوانبها المختلفة من تطور، وبخاصة الجانب العقلي والثق
العصر العباسي من حرآة نقل العلوم والثقافات المختلفة مالم يحدث في غيره، وحظي بحرية في الفكر جعلت                    

ة                 الناس يخوضون  اظراتهم الديني  في آل شيئ، ويتبادلون البحث في العقيدة دون تحرج، وآانت له مقاالتهم ومن
د نزعة من الشك في نفوس                            والعلمية وقد احدث نشاط هذه الحرآات الدينية خصوبة في الفكر من جهة، وول

ا دخلت                       ا آم شعر هذه النزعات آله شعر افكار   بعض الناس من جهة اخرى وآان من الطبيعي ان يمثل ال ال
  :جديدة تسربت اليه عن طريق الفالسفة والمتكلمين على نحو مانجد في قول بشار

  

شِرَقةُ  اُر ُم ُة والن             اَألرُض  ُمظلِم

ارُ     ِت الّن ذ آاَن وَدُة ُمن اُر معب )5(والّن
  

  

  

  .ويبدو ان هذا االمر جاء من اثر المانوية الدينية وليس من الفلسفة او علم الكالم
ول                         وآ ا نجد في ق ى نحو م شعر عل ان من أثر هذه النزعة العقلية ظهور اسلوب الجدل والحجاج في ال
  :بشار

  

يكم آدمٍ  ن أب ضل م يس أف                أبل

رارِ    شر االش وا يامع  فتبين
  

ةُ  ه  وآدُم  طين ار  معدن            الن

ارِ      مو الن سمو س ين الي  )6(والط
  

شاعر في العصر العباسي وهي            اذا هذه المسألة جاءت بأثر عوامل      ا ال  آثيرة منها البيئة التي عاش فيه
ه                      االمم االخرى، ومن المعروف ان اك ب ة أو االحتك أثر الترجم ا ب دة اليه " بيئة غنية باالفكار الفلسفية الواف
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سانية تكون                             ا ولكن آل الحضارات االن ول بعض ابنائه ار عق ليست هناك حضارة اصلية خلقت من ابتك
  .)1("د أمم وجماعات آثيرةنتيجة جهو

وقد الحظ النقاد القدامى ومنهم اآلمدي ظاهرة توظيف الشاعر لألفكار الفلسفية وأثرها في الشعر مشيرا إلى أنها                        
ا تمام أتى في شعره بمعان فلسفية وألفاظ          :" تؤدي إلى غموض المعنى الشعري وإبهامه لذا يقول       فقد عرفنا لكم إن أب

  .)2("ه اإلعرابي لم يفهمه فإذا فسر له فهمه واستحسنهغريبة فإذا سمع بعض شعر
ر ملحوظ في صعوبة                         انيهم اث شعراء العباسيون مع لقد آان للتنوع في المصادر التي استقى منها بعض ال
ا يحيط                    وغموض بعض اشعارهم وبخاصة اذا الحظنا انهم آانوا يضيفون إلى هذه المصادر التي استقوها مم

لمتشعب، مصادر اخرى جاءت من الثقافة الخاصة لكل شاعر واطالع عن الموروث    بهم من النشاط العقلي ا   
شعر واستمداد          في مجال االدب والدين واللغة والتاريخ واالنساب والقصص واالمثال وتوظيف آل ذلك في ال

  .)3(معانيه منه
ل والنحل التي شهدها العصر العباسي ومحاولت                          ذاهب والمل ام بالم ي تم أثر أب ه تضمين   ومن صور ت

  : شعره بعض معانيها اذ يقول
م    اِف اّال َأنُه ُة األوص                   َجهميَّ

ياءِ      وهَر اَألش ا َج د َلّقبوه  )4(َق
  

ة              ه الواسعة وثقافت شاعر وّظف معرفت ان مثل هذا البيت يحتاج الى معرفة باصطالحات المذاهب الن ال
ى    العميقة ليجعلها مصدرا من مصادر معانيه في مجال    وم عل الخمرة وصياغة المعنى على طريقته التي تق

ول                     ذا راح اآلمدي يق ة وله ى المفارق ائم عل شكيل الق ع بالت شيوخ        "تتبع المتضادات والول ا زلت اسمع لل وم
ون ا  : يقول أتي به ي ي ياء الت ذه االش م وه شعر يستحسن اذا فه ه، ألن ال ن تخليطه ووساوس ذا البيت م ... ه

  . )5("المتأخرين ليست على مذهب االولين و
ال         ذا ق سير النص ل د تف أظن ان  "نالحظ ان اآلمدي وجد صعوبة في الوقوف على معنى الشاعر اال بع ف

ده اجساما                       ه االجسام، وليست االجسام عن ابا تمام اراد بها جوهر لالعراض والجوهر هو الذي يترآب من
د     ة، فيري ا      ان الخمر اصل لالعراض، واذا آانت اصال لال      : على الحقيق رى والتحس آم عراض فهي الت

  .)6("ترى اال غراض وتحس، آل ذلك يؤآد رقتها وقدمها 
ى وجه    ين عل ة المتكلم ة، وبيئ ة العقلي ار البيئ ر من آث ذا أث د ه ين ويع اظ المتكلم تعار ألف شاعر إذًا اس فال

اللطف وال                       از ب اني تنم ام وهي مع ي تم د أب شعر عن اء  التخصيص، لتصبح مصدرًا من مصادر معاني ال خف
 . والدقة

مَّاه           ا س ق بم ي تتعل ك الت ام تل ي تم شعر أب داولون ل ا المت سألة تناوله م م ول ان اه ا الق ق لن ويح
ام      "و" مذهب أبي تمام    :"بعضهم ي تم ة أب صدده تجاوزت االقتصار       )7("طريق ة ب ام النقدي ، حيث ان االحك

ر    اول االد )8(على بيت او قصيدة او حتى ميدان من ميادين التعبي شعري في      ، لتتن ر ال ل، والتعبي اء الفني آك
ر، او                          شكلها البيت او التعبي ة التي ي ذه االجزاء المتفرق ى ه ا ال سماته العامة، وان بقيت تستند في منطلقاته
ظ،                     ة والحف شعري بالرواي اج ال اط االنت الى مقاربات فيه تخضعه للذاآرة الشعرية، متناسبة في ذلك مع ارتب

ذ       ة مستوى                     وفي ذلك دليل على التطور ال دم واهمي ة وتق ى جدي ة وعل ة العربي د العربي والثقاف ه النق ي عرف
ه                   ة النظر في شعري وعملي اج ال ين االنت ا ب النقاشات التي آانت جارية، وعلى التفاعل العميق الذي آان قائم
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ى استعمال بعض           ) هـ392ت(اما القاضي الجرجاني    د شعره ال أ في تعقي ان يلج ى ان المتنبي آ فقد تنبه ال
ات التي                 أ ة االبي ارهم، ومن جمل لفاظ الفالسفة والمتكلمين والمتصوفة والنحاة ومصطلحاتهم ومعانيهم وافك

      :الحظها الناقد قوله

اءُ     َولُجدَت حتى آدَت َتبَخُل حاِئًال       َسروِر ُبك ن ال ى َوم  )1(للُمنته
  

  

 وراءه، وال شي هنالك فكأنك آدت       بلغت من الجود غايته وان تطلب شيئا آخر       "  فالشاعر أراد أن يقول     
ة وال                              ى غاي رم عل يس من شأنك أن تقف في الك ى البخل، إذ ل تحول أي ترجع عن آخره لما انتهيت فيه إل

وا  " آدت تبخل حائال للمنتهى         " ولعل قول الشاعر     )2("موجود من الكرم والجود، بعدما انتهيت إليه         اليخل
سفية التي دار                 دفع النقاد إلى    "من غموض وربما هو الذي       رة الفل ى الفك شيروا إل سفة دون أن ي عدِّه من الفل

ا ة )3("البيت حوله دو أن جمل اء(، ويب سرور بك ه ) من ال صود من رة البيت ووضحت المق ا فك د أآدت لن ق
ال   " وأزالت الغموض فإذا    تناهى اإلنسان في السرور بكى وآذلك إذا تناهى في الجود يعود إلى البخل أو ق

ى أن المتنبي في        )4("م يطلق عليه البخل تحرزا من ذلك      آدت يبخل ول   دآتور شوقي ضيف إل  وقد ذهب ال
ان ال    ا         "نقله لعبارات وأفكار الفالسفة إلى الشعر آ ا وإنه ا بمكانه ا، فالباحث يحس دائم ا عن حقيقته يحوله

  .)5("مجتلبة اجتلبها الشاعر ليدل على ثقافته وليحقق لنفسه مايريد من التجديد في صناعته
 إالَّ أن الدآتور شوقي ضيف لم يفرق بين التعمق في مذاهب المتكلمين واإلشارات الفلسفية التي تقترب  من 

  .)6(االيحاء بحكم التأثيرات عند الشاعر في حديثه عن الغموض الحاصل في آثير من أبيات أبي تمام
ن  ر م ي آثي ًا ف رًا طبيعي ون أم اد يك شعر يك ي ال ل الغموض الحاصل ف رتبط ولع شعر ي ان الن ال  االحي

ة                            ى مخاطب ذات إل ر أن يتجه اوال في ال شعر عن النث بالعواطف واالنفعاالت خاصة وان اهم ما يمتاز به ال
ائق واالحساسات ال شرح                     الوجدان والعواطف ال االدراك والتفكير الن غرضه االساس هو االيحاء بالحق

ان  ى االذه ا إل سائل وتقريبه ه ، الم ر في ذلك يظه اليبه  ول ى اس سيطر عل ام وي ى االبه ل إل   الغموض والمي
  . )7(الخيال ويكثر في عباراته التشبيه واستعمال الكلمات والعبارات في غير ما وضعت له

ا                         شاعر وانم دا من ال أتى تعم ان الي ومن الجدير بالذآران الغموض الحاصل فى الشعر فى بعض االحي
ز ل     ا عج شاعر وربَّم د ال تالط الرؤيةعن و اخ عوره   ه ن ش ر ع ن التعبي ه ع .  غت
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  المبحث الثاني
  

           معيار الخطأ والصواب
  
  

عراء       ع   ش سامح م و يت وراس وه ه ه ار الي د اش دا فق يس جدي صواب ل أ وال ار الخط ن معي ديث ع الح
دما                        : " الرومان قال  ى الصواب، فعن أ في سعيها ال ورط في الخط شعراء تت ان الكثرة المطلقة مّنا معشر ال

شاطي            أحاول ا  ويتي ون صقل فتخونني حي ذا شاعر ُيمنيك بإسلوب        ، إليجاز يعتريني الغموض واعني بال ه
اء العاصفة                ى األرض إتق أ  ، )1("جزل فال تظفر منه إال بطنطنة وذاك آخر من فرط حذره يزحف عل فالخط

  .  أمر مألوف إذن والحرص على تفاديه قد يؤدي الى الضالل آما قال هوراس
ا يخص النق ا فيم ي صحتها، ام شعرية، بالبحث ف اني ال اد المع اول النق ا تن ان اول م ديم فك ي الق د العرب

ذي يعاب ويوصف                    والنظر في مطابقتها لما ال ينكره العقل اإلنساني، والحقائق التي تعرفها بيئة األديب، ال
  . بالخطأ اذ ما حاول الخروج على ما يعرف الناس او ما تلم عقولهم وثقافتهم وتجاربهم به

شاعر          ن ال ل م ة لك دة الجليل يم، والفائ ر العظ ي األث د األدب ن اضرب النق ضرب م ذا ال ك ان له وال ش
أ                  " والمتلقي للشعر  ق الخط اذ يساعد على تخليص الشعر من العيوب التي يقع فيها بعض الشعراء عن طري

شعرية    ش         )2("أو للضرورة ال ى ال ى سالمة المعن دامى عل ويين الق اد اللغ ذا حرص النق ولغرض  ، عري وله
ق            تحقيق تلك السالمة وضعوا الشروط التي تكفل تحقيق السالمة بدءًا من اللفظ وانتهاء بالمعنى، أما ما يتعل

  : باأللفاظ فقد تناولها النقاد من عدة جهات

  التصحيف والتحريف : المطلب االول
راث    وا النصوص     ، وهي ظاهرة آانت شائعة في الت م يترآ ويين ل اد اللغ ة     اال ان النق ذه اآلف شكو من ه  ت

ي    ب الت رت الكت د آث م، وق ا حك ستنبط منه ا درس أو ي ام عليه ر صالحة ألن يق ا غي سدها، وتجعله ي تف الت
ى                  )3(اهتمت بهذه الظاهرة اللغوية    ا عل د تعليق و زي ول أب ومن االمثلة على النقد اللغوي المتعلق بالتصحيف ق

      : نحوبيت امرئ القيس رواه ابو عمر وبن العالء على هذا ال

ّسا ديُم فغلَّ ي الق أوَّبني دائ   ت

  

سا      ي فأنَك شتد َدائ اذُر أْن َي      )4(ُأح

  

سا في حال واحد، وألن          "قال أبو زيد     ى في     " غّلس "هذا تصحيف ألن المتأوب اليكون مغل ا هو أت انم
  ".)5(أي اشتد وبرح" فعلسا"آخر الليل وتأوب جاء في أوله، وإنما هو 

  : تا لذى الرمَّة فرواه على هذا الوجهوآان األصمعي قد صحف بي
  )6(فيها الضفادع والحيتان تصطخب

  .)7("إنما هو تصطحب أي تتجاور " أي صوت للسمك ؟ "فقال ابو علي 
ة لمن                         ة العلمي نعهم المنزل م تم ا ول ى عالته ويتضح من هذا ان النقاد لم يقبلوا لغة النصوص المروية عل
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ى الصواب             روى تلك النصوص، من نقدها واطالة ا       اد إل ، )1(لنظر فيها، لمعرفة ما دخلها من خطأ، واإلرش
ى التغليب               ضفادع      ،ومن الجدير بالذآر ان قول الشاعر يمكن ان يحمل عل اء      ،اى الصوت لل ا م ل علفته مث

  .وتبنا باردا
       : ومن االمثلة على حدوث التصحيف ماروي عن ذو الرمة في قوله

تْ  ويزي إذا اآلل ارَقل راُهنَّ تف          َب

كِ    ْزوَرات الغوال شمس إزَر الح ه ال  ب
  

  

د اسبغت ازر         ) أرفلت(انما هو   " وقال االصمعي   ) ارقلت(رواه أبو عمرو     ومعناه اسبغت، وغطت يري
  .)2(" الحزورات من اآلل 

دا                         ه يعرف جي ه من تصحيف ألن نالحظ أن األصمعي لم يقبل النص المروي إنما راح يصلح ما وقع في
د اليكون                            أن هذا التصح   ى ارقلت ق ى، وان معن د يكون أرقلت اصلح للمعن ه ق ى، االَّ أن يف يؤثر في المعن

اآلل        ل ب شمس ترق أن ال اع وانخفاض      )3(خطأ ألن اإلرقال َضرب من المشي فك سرب بارتف ة ال ذه حرآ  وه
  . تبدو لعين الرائي آارقال الناقة في سيرها

ويين في ال            اد اللغ ة                فضال عن هذا شارك الشعراء النق ى من األخطاء   اللغوي ى سالمة المعن حرص عل
      : نجد ذلك في انتقاد ذو الرمة لحاتم الطائي في قوله

ه اه وهمَّ علوآا من ا اهللا ص                 لح

اً    ًا او مطعم ى لبوس يش ان يلق ن الع  م
  

بعة ال ش ذيبًا وان ن س تع رى الخم  ي
  

ا        ّم مبهم ة اله ن قل ه م ت قلب  يب
  

  

  .)4(وإنما هو خمص البطون! وإنما الخمس لإلبل" الخمص تعذيبايرى "قال ذو الرمة 
ؤدي                     ستعمل اللفظة المناسبة التي ت ه إن ي شاعر علي تلخص في إن ال لقد آان هدف ذو الرمة واضحا وي

صعاليك إذا لفظة            ا     ) الخمص (المعنى بدقة تامة وبما إن الشاعر يتحدث عن ال ى باالستعمال ألنه هي األول
صعاليك       تناسب الجوع الذي     ه ال ذا فأخطأ              ،طالما  شكا من ًا اليعرف ه رى إن حاتم الخمس تعطيش    (لكن ت

ذلك    ) االبل لخمس أيام قبل سقيها      اتم أعرف ب رواة      ،والخمص الجوع وح ة قصد تصحيف ال ولعل ذا الرم
  . لبيت حاتم ال خطأ حاتم في المعنى

في  ) الربالت(لتحل محلها   ) لّرتالتا(فقد الحظ االثر الذي يحدثه تصحيف آلمة        ) هـ276(اما ابن قتيبة    
       : قول الشاعر

رّ   ا الغ اذات الثناي ك ي               زوج

رّ    ين الح ّرتالت والجب  ال
  

  

ين وهي اصول           ) الربالت(الذي يرويه المصحفون واالخذون عن الدفاتر        ا والجب وما الربالت من الثناي
ربلتين أي عظي            ال ثغر               الفخذين، يقال، رجل أربل اذا آان عظيم ال اء يق رتالت بالت ا هي ال م الفخذين، وانم

  .)5(رتل اذا آان مفلجا
سامع    ى ال دم وصوله   ال م ع ن ث ه وم ى وإعمائ دل المعن ي تب صحيف ف ر الت شكلة أث ر م ا يثي د هن فالناق
د                        ا الناق ذلك دع باالستناد الى حقيقة لغوية اولية هي ان لكل لفظ محيطا دالليا اتفق عليه في العرف اللغوي ل

  .لى ضرورة انسجام ألفاظ البيت وتطابقها مع المضمون في سبيل تحقيق التواصل بين الشاعر والمتلقيا

  الخطأ اإلعرابي: المطلب الثاني
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د دخول االعاجم                 ي التي شاعت بع أ االعراب ة    ، تصدى العلماء لظاهرة الخط سليقة اللغوي واضطراب ال
وا  ، عند العربي بسبب هذا االختالط    ى          ألن النقاد ايقن ساد المعن ى ف ه ال ؤدي ب شاعر في اللحن ي وع ال ان وق

د                 ، وابهامه والخلل في صحته    ة، وق اظ والتراآيب من األخطاء النحوي سالمة االلف فصحة المعنى مرهونة ب
ار                   اصبحت هذه المسألة اآثر تعقيدا بعد انتشار رقعة االسالم واختالط العرب بغيرهم من االمم وصار معي

دالالت التي اثرت عن العرب االقحاح           الصواب في استعمال اال    ك ال لفاظ لداللتها هو عدم خروجها عن تل
  .)1(في عصور االحتجاج

دي            رذول، وآالم الزبي ه لحن م ل   )هـ 379ت(لقد رأى اآثر العلماء ان خروج اللفظ عن مدلول ر دلي خي
ى  ولم تزل العرب في جاهليتها وصدر من اسالمها، تبرع في نطقها با   " على ذلك اذ يقول      لسجية وتتكلم عل

  ..)2("فوقع الخلل في الكالم، وبدأ اللحن في ألسنة العوام... السلقية، حتى فتحت المدائن ومصرت االمصار
ي                  ن اب د اهللا ب ا اخذه عب ك م والهم ومن ذل لقد آان النقاد يرصدون اقوال الشعراء ويتتبعون اللحن في اق

     :اسحاق على الفرزدق في قوله

ُد    اَن َعب ْو آ هُ َفَل ْولى َهجْوُت        اِهللا َم

ا     ـى َمَوالي َد اهللا َمْولــ نَّ عب   ولِك

  

  

الخفض       ـي ب ون والعصره                      )3(   النه حرك موال ذين يخطئ يس من ال رزدق ل أن الف ول ب ا الق ،  ويحق لن
ي  ، وهو عالم رفعت مجاف ،ثم انه يسأله عن بيت قبله      ،وإنما آان يريد ان يستفز النحوي        فلم يكن مزاج اب

ا فراس   را من شعراء                ، رائق رزدق وآثي ى ان الف ل عل ذا دلي أ وه اة خط راه النح شيئ ي ل شتمه ب ه ب م يجب فل
وي   العلم النح وا ب د تثقف ه    ، عصره ق و آل اء وه شعر غن م ان ال أ ث اة خط ّده النح شيئ يع ه ب ارّد علي واال م

  . وهكذا يفهم الشاعر البدوي الشعر ، ضرورة 
ون من وجو       ه اللغوي ا تطلب زام جانب         والشك ان م ة، وإلت د عن األخطاء النحوي ى البع ب الحرص عل

ن أي    و الترآيب م أ، وخل ن أي خط ى سالمة اللفظة م أتي مكمال لحرصهم عل ي االعراب، ي صواب ف ال
  . عيب، وبعد المعاني عن أي خطأ

ولم يفت الجاحظ االشارة الى تأثير الحرآة االعرابية في سالمة المعنى وصحته ألن من شأن االخالل                    
ان                      ذي آ بالحرآات االعرابية ان يقلب المعنى رأسا على عقب، جاء ذلك في ما اورده عن سابق االعمى ال

ال      " الخالُق، والبارُئ، والمصوَّر  : "يقرأ اهللا            :فكان ابن جابان اذا لقيه ق شرك ب ذي ت ياسابق مافعل الحرف ال
  . )4("فيه؟

اللح                  ق ب ة الخطورة تتعل سألة في غاي ى م ة        لقد نّبه الجاحظ ال ة، فدالل ر الدالل ى ويغي شين المعن ذي ي ن ال
وم             ) المصوِّر(غير داللة   ) المصوَّر( وهو بذلك يؤدي واجبا مقدسا نحو اللغة العربية، لغة القرآن الكريم ويق

ى   ي أحل شعر ف دو ال ذلك يرغب ان يب و ب رب، وه وان الع ة االول ودي ن العربي شعر ف اه ال م تج بواجب مه
  .  وينقص من قدرهصورة، ويخلو من آل ما يشينه

والحقيقة التي ال مراء فيها، وال جدال في سالمتها ان الكالم العربي اليكتسي حسنا وبهاء وان االسلوب                  
ى       "اليكتسب رونقا ورواء اال اذا سلم فيه النحو، وصح معه االعراب         ة عل اظ مغلق م ان االلف د عل ان ق اذا آ

ا            ذي يفتحه ى يكون االعراب هو ال ه ... معانيها حت ى        وان ه حت ّين نقصان آالم ورجحان ذي اليتب ار ال  المعي
  .)5("يرجع عليه

وي ال         صر االم ن الع ر م طر آبي الم، وش در االس ي ص اهلي وف صر الج ي الع شعراء ف ان ال ذا آ وله
د    .  للعرف اللغوي فحسب      - من حيث الصحة       -يصدرون فيما ينشدون من شعر اال عن مراعاتهم          ا بع وام

ة        ان ظهر النحاة، فقد آان على      ي بالصحة اللغوي ة اصبحت تعن اجهم في بيئ نظرا  ، الشعراء ان يراعوا انت
ذ        ، الزدياد النشاط النحوي من جانب واإلختالط باالعاجم والمولدين من جانب آخر              يس آل شاعر حينئ ول

ه المشهور       ) مجلف(يملك صالبة الفرزدق حين سأله بعضهم عن رفعه لكلمة           ال   "في بيت شتمه، وق ى  : ف عل
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ر من                       )1("عليكم ان تتأولوا  ان اقول، و   اة، ويغي د النح ستجيب لنق ان ي سه مع صالبته آ رزدق نف  على ان الف
  .  )2(شعره الى ما يوافق مبتغاهم

  تغيير بنية الكلمة : المطلب الثالث
ر في                       شعرية، ومن المعروف ان أي تغيي صيغ ال شكل ال ق ب وقع الشعراء في بعض األخطاء التي تتعل

واردة في           ) رؤبة(ن يغير المعنى لهذا خطأ االصمعي       بنية الكلمة من شأنه ا     في فتحه الياء في آلمة ضيق ال
  :وصفه للخمرة

  وشّفها اللوح بمأزول َضَيْق
  .)3()ضّيق(او ) ضْيق(إذ الصواب 

  

  

        : الى قول الشاعر) هـ276(فضال عن هذا تنبه ابن قتيبة 

اعر ي ش زعم اّن ان الي ن آ                م

ي تنه   دن مّن رفي  ه المزاج
  

  

  .)4("إنما هو فليدن مني، وبه يصح أيضا وزن الشعر " قال 
وزن إالَّ إن                  ذا ال تقام ه ه اس شعر وب ى وزن ال ا عل فابن قتيبة يرى ان تصحيح صيغة الكلمة انعكس إيجاب
ك،                        درك ذل شاعر وهو ي ا ال د يختاره الضرورة الشعرية أمر مألوف فالبد من االنتباه الى الضرورة التي ق

شعراء              بخال را مع ال ة آثي اء اللغ راء الكالم يصرفونه     "ف الخطأ الذي قد يرد عليه، وقد تهاون علم م ام فه
  .)5("أنَّى شاءوا وجائز لهم ما ال يجوز لغيرهم 

المعنى                    ولم يسلم أبو الطيب المتنبي من الوقوع في مثل هذه األخطاء الصرفية والتي من شأنها ان ُتخّل ب
  :  قولهأخذوا عليه|الشعري فقد 

  

نا     أن ُنفوَس وم َآ ن َق ي َلم              واّن

ا      م والعظم ْسكن الّلح ف أن َت ا َأَن  ِبه
       

ليرجع  ) آأن نفوسهم  (فقالو قطع الكالم االول قبل استيفاء الكالم وإتمام الخبر، وانما آان يجب ان يقول               
  .)6(الضمير الى القوم فيتم به الكالم

ة      ويبدو ان الجرجاني الحظ ان القط        ة الكلم نا (ع الحاصل في بني دى      ) نفوس م ل ة الفه ساد متع ى ف ادى ال
ى    ة ال ة الكلم ر بني ك بتغيي ت وذل صلح البي ذا راح ي ي له هم(المتلق تقامة  ) نفوس ى اس بيل الوصول ال ي س ف

ديوان المحقق            ديل الجرجاني فالبيت في ال اّن نفوسهم  (المعنى وربما هي الرواية وليس تب ه لعل   )آ ، اال ان
اراد ان يشرك نفسه مع نفوس قومه مثال فقال هكذا، اذ لو قال ذلك انصرف الذهن الى نفوس قومه                   الشاعر  

ا المتنبي لغرض لفت                    ،دونه   ة جاء به ى ان ماحصل في البيت هو تقني شاعر عل ول ال ويمكن ان يحمل ق
ّنة            ،آكسر االعراب للتنبيه    ، االنتباه   ذه س ال    اى انه اراد ان ينبه الى امر عظيم فألتفت وه ديما ق  العرب وق

ه في        ،عمالقة اللغة والنحو مثل ابي العالء المعري    ى العالء المعري ومنزلت ى اب رأت عل قال ابن فورجة ق
ة                : الشعر ماقد علمه من آان ذا ادب فقلت له يوما في آلمة              ة آلم ذه الكلم ان ه ال مك و ق ماضّر ابا الطيب ل

ال  فأبان لي عوار الكلمة التى ظننته   ) اوردتها(اخرى   ة واحدة من         :ا ثم ق دال آلم ى اب در عل التظنن انك تق
دلتها                         و اب ة ل ر بكلم م اعث د فل ذ العه ك من ا اجرب ذل ا ان ا وه ا فجرب اذا آنت مرتاب ر منه شعره بما هو خي

  : بأخرى آان أليق بمكانها وليجرب من لم يصدق يجد االمر على مااقول وللمتنبي فى هذا نظائر 
  من رماحهم                 نداهم ومن قتالهم مهجة البخل      ألست من القوم الذي 

الى         ه تع ذي آقول اراً     (أراد من القوم الذين فأستعمل ال توقد ن ذي اس ل ال ثلهم آمث ى     ، ) م ا بمعن ا هن ذي ه ال
  .      الذين استوقدوا نارًا
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ديم واذا تجاوز             شعر الق اس ال شعر المحدث بمقي ى ال ك   ومن هنا فان النقاد العرب ينظرون ال شاعر ذل  ال
ى                                 ة دون ان يتجاوز عل ى التوسع في اللغ ه عل ى قدرت دّل عل ه ي دع وقول المتنبي مب ا ف ُعّد مخطئا، ومن هن

و                 . قوانين اللغة  ذا المرآب، ول وذلك الن الشاعر قد يحقق سمًة إيقاعية أو فنّيًة هو يراها ويحسها فيرآب ه
بس             ا التلت ا مم ن                  أنعمنا النظر بهذه األخطاء لرأينا أنَّه ول اب ذا يق شاعر له ك بال ا بال سيط فم ى العربي الب عل

اآم                    : "األثير ى ح ذا يرجع ال ونحن في استعمال مانستعمله من االلفاظ واقفون مع الُحسن ال مع الجواز، وه
ا                      ه منه ا عذب في فم اظ بضروب التصريف، فم صناعة، يصرف االلف ذه ال إنَّ  صاحب ه سليم ف الذوق ال

  .  )1("استعمله وما لفظه فمه ترآه
اذا نظرة علماء البيان الى لغة الشعر والنثر الفني التقوم على سالمة اللفظ او صحة الترآيب الظاهرة                      

  . فحسب بل يعتبرون جمال االيقاع وحسن االداء، وبلوغ المراد بصورة أجَمل

  صحة المعنى             : المطلب الرابع
ذي يبنى علي       ام االول على عنصري         اهتم النقاد بالمعنى ألنه األساس ال د في المق ذي يعتم ه الفكر النقدي ال

ة، بمعنى ان يكون                   ) اللفظ والمعنى (اللغة   ه الفكري ا لمرجعيت اد في المعنى ان يكون مطابق م اشترط النق ومن ث
مع مالحظة إن صحة المعنى امر مطلوب في              ) اللغوي/ التاريخي/ الحياتي(مطابقا لما هو موجود في الواقع       

ا       " ها إال إن درجات النظر إليها تختلف بحسب الجنس األدبي           األجناس آل  الن فيها ما يقوم على الصدق وفيها م
  . )2("يؤخره الى الخلف غير ناظر اليه باهتمام 

ذه                ي، اال ان ه شعر العرب ود ال ان عم ى ان عدوه اول ارآ اد العربي بصحة المعن ة النق   وآان من عناي
شرف    "عن صحة المعنى اذ قال ) هـ210ت(د تحدث بشر  العناية سبقت فكرة عمود الشعر فق      دار ال ا م وانم

  . )3("على الصواب وإحراز المنفعة 
اد         ،  فصواب المعنى  عند بشر خاصية من خصائص المعنى         ورأى الدآتور احمد مطلوب ان معظم النق

اد  وتندرج األخطاء ) 4(ينظرون الى المعنى من هذه الزاوية ويحكمون على جودته او رداءته    التي اخذها النق
  :على الشعراء والمتعلقة بصحة المعنى في المسائل اآلتية

  الخطأ في الوصف : الفرع االول 
ذا        ة وله ذه االوصاف خاطئ ل ه دوا مث ذا ع ياء ل تهم في وصف االش دم دق شعراء ع ى ال اد عل ادرك النق

الشارة الى مثل هذه األخطاء     راحوا يصححون لهم هذه األخطاء تارة بإيجاد البديل المناسب وتارة اخرى با           
م،           شعر العربي النه ة لل دون ذآر البديل، وقد ادى النقاد لهذا الضرب من اضرب النقد االدبي خدمات جليل

ا،              "  ي امثاله ا وف وع فيه وا الوق شعراء ليتق ين ال ام اع روا ام اء واظه ذه األخط ى ه ديهم عل عوا اي وض
  .)5("على حقيقة المعنى ويعرفوا الصحيح من المباين له ووضعوها بين ايدي المتلقين للشعر، وذلك ليقفوا 

دما                         شعراء في الوصف آانت في العصر الجاهلي عن ولعل اول اشارة صدرت عن النقاد حول خطأ ال
  :سمع طرفة بن العبد المتلمس ينشد بيته

  

ضارهِ   د احت ّم عن ى الَه د أَتناس               وق

َدِم   صّيعرّيُة مْك ه ال اٍج علي  بن
  

  

   )6(الن الصيعرية سمة تكون في عنق الناقة ال في عنق البعير" استنوق الجمل :" طرفةفقال
  .فالناقد هنا يريد من الشعر سالمة المعنى وصحته وجريانه على احكام العقل

د الحظ االصمعي                 ة فق يس   ) هـ 216(وازداد اهتمام النقاد بهذه األخطاء في العصور الالحق رأ الق أن ام
  : فرسا لهأخطأ في قوله يصف
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ة   روع خيفان ي ال ب ف                  وارآ

شر    عف منت ا س سا وجهه  )1(آ
  

  

  .)2("اذا غطت الناصية الوجه لم يكن الفرس آريما والجيد االعتدال"فقال 
ه                               د أو لعل ا يري ه م د تحقق ل ولعل الشاعر نظر الى ما يمكن ان يزيد في جمال فرسه فاختار هذه الصفة التي ق

ل، فضال عن هذا ان االصمعي أخذ سمات الفرس                   يدخل الروع بأية    فرس آانت حتى لو لم تكن من آرام الخي
ا استقرت سمات            شعراء وبعده ربم شعراء الفرسان وامرؤ القيس ليس منهم، هو سابق ال وال ال الكريمة من اق

  . الفرس الكريمة على ايدي من جاء بعده من الشعراء
  : نواس قوله يصف دارافقد اخذ على ابي) هـ255ت(  اما الجاحظ 

  

اِرمُ   ت ج ا إْذ َخِرَس                 آأنه

ِرُق   ِدِه ُمْط يَن َذوي َتفني  )3(َب
  

ا يوصف         :" فعابوه بذلك، وقالوا  :" يقول معلقا  سان ساآت، وانم ه ان اليقول احد لقد سكت هذا الحجر آأن
  .)4("خرس االنسان بخرس الدار ويشبه صممه بصمم الصخر

ه ان                     وتتمثل المشكلة هن   شبيه علي رون ان الت اد ي ا في ان يكون التشبيه مما يشبه فيه االدنى باالعلى الن النق
شاعر                           راز الصفات، ولعل ال ا المبالغة في اب ه تتجسد فيه يقدم صورة واضحة عن المشبه من خالل المشبه ب

ة                     وع من الغراب شبيه إلحداث ن ة    اراد الخروج على المألوف عند الشعراء فلجأ الى عكس الت ة والمقبول المحبب
ه               ذي جاء ب ة المعنى ال التي تحدث الدهشة التي تصدم المتلقي وتحثه على التأمل في سبيل الوصول الى طراف
دآتور مصطفى                          ول ال سه على حد ق ة بنف ان قوي العالق ا آ ار من االشياء م الشاعر خاصة وان الشاعر يخت

  . )5(ناصف
  :لشاعر في وصف المرأة فقد اخذ على ابن احمر قولهفقد اشار الى غلط ا) هـ276(  اما ابن قتيبه 

  

ا دج قبله سج اليرن در مان م ت                ل

دد   وص دارٍس متج  ودراس اع
  

  

ه        " واليرندج" " جلود سود، فظن انه شئ ينسج ودراس اعوص أي لم تدارس الناس عويص الكالم وقول
دارس        يريد )6("دراس متجدد، يريد انه يخفى احيانا ويتبين أحيانا   م ت دج، ول سج اليرن انها غرَّة، ال تعرف ن

ه                      م يعرف ان سيج، ول دج ن شاعر ان اليرن الناس عويص الكالم الذي يخفى احيانا، ويتبين احيانا، وقد ظن ال
  . )7(جلد اسود تعمل منه الخفاف

        : ان ابا نواس قد أخطأ في قوله يصف مخلب الكلب) هـ384ت(  ورأى المرزباني 

ا اُألظف  هِ آأنم ن ِقنَاب                 ور م

َصابهِ     ي ِن ناٍع ُردَّ ف ى َص   ُموَس

  

  

د    "وقد عيب به     النه ظنَّ أنَّ مخلب الكلب آمخلب االسد والسنَّور الذي َيْنسِتُر إذا أرادا حتى اليتبيَّنا، وعن
  .)8("ضحاجتهما تخرج المخالُب ُحْجنًا محدَّدة يفترسان بها، والكلب مبسوُط اليِد ابدًا غير منقب

ا         ى إذا احتاج ا حت ى مخالبهم د فتخف ط واالس ا الق دًا أم ب أب د واضح المخال سوط الي ب مب   اى إن الكل
ى    أ ف و خط ك وه ه ذل صّح علي ال ي ب ف ا الكل اب ام ى القن سيوف ف شبيهها بال ذا صحَّ ت ا ظهرت ول اظهاره

  .الوصف الاآثر
أ  وقد استنكر الدآتور قصي سالم ان يقع ابو نواس في مثل هذا ا  ه     )9(لخط ول الجاحظ ان ى ق ستندا ال " ، م

ب        عره، وصفات الكل ي ش ود ف ك موج راب، وذل ه االع اال تعرف رف م ا، وع الكالب زمان ب ب د لع ان ق آ
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  .)1("مستقصاة في اراجيزه
نهم                ) هـ370ت(اما اآلمدي    فقد آان ينصح الشعراء باحتذاء خطى االقدمين في اوصافهم، حيث جعل م

  :م ان يتشبهوا به ولهذا اخذ على البحتري قولهالمثل االعلى الذي يجب عليه
  

ن      ذّب ع ّرداء ي حب ال ا س ُب آم                 ذن

سبلِ     اع الم رٌف آالقن رٍف وع  )2 (ع
  

  

دوح                  :"فيقول هذا خطأ في الوصف ألن ذنب الفرس اذا مس االرض آان عيبا فكيف اذا سحبه وانما المم
  .)3(من االذناب ما قرب من االرض ولم يمسها

ا ذآر           ويفس ال            " ر بعض النقاد المحدثين االصابة في الوصف، بأنه ة التي هي ألصق بمث اني العام المع
  .)4("الموصوف من حيث هو مثال، فيتجنب المجهول والخاص من المعاني والصفات

ه من خصائص                           ا مع مافي شاعر، واتفاقه ه ال ا يتحدث عن ة م والصحة في المعنى تتحقق بمطابقته لحقيق
ه     وصفات فالشاعر    ينبغي ان يكون على وعي آامل وادراك تام للشيئ الذي يتحدث عنه وان تكون معلومات

وع                                ى وق ؤدي ال ه ي ذآره أو نقص في خبرت ا ي شاعر بم ه،ألن آل جهل من ال سبة الي واضحة مستوفاة بالن
  . المعنى في الخطأ

  الجهل بالحقائق   : الفرع الثاني
امهم التي                يقع الشعراء أحيانا في أخطاء نتيجة جهلهم         نهم التثبت من أحك اد م ببعض الحقائق وأراد النق

ا أخذه                    اذج م يصدرونها في شعرهم حتى تكون المعلومات التي تؤخذ عنهم صحيحة مستقيمة ومن تلك النم
  : ابن قتيبة على حميد بن نور في قوله

ِسْبَتَها  وُل َح ِت الُحم ا َتخايَل                 لَّم

ًا   َة ناِعَم ًا بأْيل اَدْوم   َمْكُموَم
       

  .)5(شجر المقل، وهو اليكم، إنما يكم النخل: الدوم
ستقيم          فالناقد هنا يطلب من الشاعر أن يكون ملما بالحقائق الطبيعية وان ينسب األشياء إلى حقيقتها آي ي
ل، وهم               دوم أو النخي ا له المعنى الشعري، إال أن الشاعر معني بصورة الحمول التي تبدو من بعيد آشجر ال

ر            ذا التعبي اد      . صورتان متشابهتان من بعد فالشاعر معنى بالصورة البعيدة فجاء به ذا اخذ النق فضال عن ه
  :على رؤبة قوله

  

دا     ٍر َي ي ِحْج ل ف ن َأدَخ تم َآَم               ُآن

ودا    ى اَألس ى وَالق أ االفَع  فأخط
       

  . )6("جعل األفعى دون األسود وهي فوقه في المضّرة "ألنه 
وق خطر                   وبما   ا ليف زداد خطره أن االسود هي أخبث الحيات، واعظمها وانكاها صار من الطبيعي أن ي

ه في                         االفعى، إال انه، وعلى وفق هذه النظرة فالشاعر لم يخطئ اذا آان االسود اشد خطرا من االفعى،ألن
  .  الحالتين هناك خطر إال أن نسبة هذا الخطر تتفاوت حسب نوع االفعى

     :فقد اخذ على الحكم الخضري قوله) هـ337ت( جعفر   اما قدامة بن

ا  ٍب ألمته و غال ت بُن                آان

فُ     اعٍة َيك ّل س ي آ ِث ف  آالغي
  

  

  .)7(فليس المعهود ان يكون الغيث او المطر واآفا في آل ساعة
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ذي  والذي يتأمل قول الشاعر جيدا يالحظ ان الشاعر يريد ان يشير الى آرم ممدوحيه فوصف آرمهم                  ال
  .الينقطع بالغيث فصار الغيث الينقطع، وهذه مفارقة لطيفة من الشاعر

ائق            )  هـ 370ت(اما اآلمدي    ق بحق ا تتعل رى انه فقد اخذ على الشاعر رباح العقيلي وقوعه في أخطاء، ي
اح                     : "ثابتة وذلك قوله   ال ري ا، وق ر الدموع له ره من الطي ام وغي فهذا ما عليه العرب وغيرهم في ان الحم

  : والبيت هو)1("عقيلي، فجعل لها دموعا وذلك سهو منه او جهل ال
ه       ان اثل الل افن ي اط اوْبن ف                تج

وع     ضهّن دم ات في  بمغرورق
  

  

ى وفق المنطق العلمي خاصة وان                            اآم عل ادة اليح شاعر ع ك ألن ال ه وذل لعل الشاعر محق فيما جاء ب
د العرب، والبك          ام المشهور              بكاء الحمام الدائم معروف عن اء الحم دموع لبك دموع فجعل ال ستلزم ال ، )2(اء ي

شعر           زدحم ال ك ان ي ى ذل يس معن صحيحة فل ائق ال ب الحق إلتزام جان شاعر ب البون ال اد يط ان النق واذا آ
وس،     زَّ النف ا أطرب وه شعر م ا ال ا وانم ه نظم ه، ويجعل شعر عن طبيعت د ال ذا يبع ةألن ه سائل العلمي بالم

  . )3( باب الشعر الذي وضع له وبني عليه، ال ماسواهوحرّك الطباع، فهذا هو
فقد اآد على حقائق االشياء في اوصاف الشعراء ونبه الى ضرورة ان           ) هـ684ت(اما حازم القرطاجي    

ك في                      يراعي الشاعر نسبة هذه الحقائق خصوصا اذا آان اليقصد من وراء ذلك المبالغة او اإلحالة جاء ذل
ة         فاما اذا لم تقصد م    :" قوله ائز، ومن امثل بالغة وال مغالبة فال يوضع جائز وضع ممتنع وال ممتنع وضع ج

  :ذلك فيما لم تقصد فيه مبالغة قول بعضهم
  

ا   أخبر َفُرّبم ك ف ورٌة َراقت إن ُص         ف

ضرُ     وُد اخ وِد والع ذاُق الع رَّ م  أم
  

  

ا في االخضر على س                      ة واالمر بخالف       فبنى على ان مرارة العود اآثر ما تكون عن اليبوسة وانه بيل القّل
ذا           ل، وه ذلكألن وجود المرارة مع الخضرة هو االآثر، فكانه وضع الواجب في االآثر موضع الجائز في االق

  .)4("غلط مستقبح في المعاني مؤدي الى انعكاس حقائق المقاصد 
ى االطال      ه عل ياء، وحث ائق االش ة بحق ن الثقاف د م ب المزي و طل شاعر نح د يحث ال تمعن اذا الناق ع وال

ول         ،باالشياء في سبيل االرتقاء بفنه الشعري وتخليصه من تلك العيوب          وب إذ يق و من العي االَّ أن البيت يخل
ذاق                      ّر الم ون وم ود أخضر الل ثًال الع ه    ،إختبر فالمنظر قد يكون جميًال والمخبر قبيحًا وضرب م وهو ماقال

ه        " بَّمار"ولعّل ماوقع حازم في ذلك آلمة       ،عن خضراء الدمن  9النبي ى ماذهب إلي ذهب إل ل ف ا للتقلي فتوهمه
  .وهي هنا تحقيقية التقليل فيها

  مخالفة العرف: الفرع الثالث
ع          " وهو   ادة والطب د                   )5("اإلتيان بما ليس في الع اني، ونجده عن وب المع اب عي ة في ب ه قدام  واشار الي

أت        انيهم التي ال ت شعر لمع ذاتهم لل ادة       النقاد البالغيين في آثير من مؤاخ ه الع وه وجرت ب ا ألف ة وم ي متوافق
  :والعرف، آقول طرفة

  

سنها سنني ال      واذا تل

ر      ون فق ست بموه ي ل  انن
  

  

   )6("يالطف من يحبه وال يحاجه ويالينه وال يالجه " اذا لم يألفوا هذا من العاشق، فالعاشق 
د    اسيواآثر ما شاعت هذه الظاهرة عند شعراء العصر العباسي فقد غير العصر العب            االول ثوابت آانت ق

ا     ن نتيجته ان م دة آ ا جدي ًا وقيم ق أعراف ذي خل و ال ع ه ة المجتم ر طبيع التحول الحضري وتغي رسخت ف
  .  إرتباط الصورة بالخيال وتشكيل الصورة الشعرية

                                                 
  .2/154: الموازنة) 1(
  .دث الجاحظ آثيرا عن بكاء الحمام، فقد تح243، 240 ، 201، 144/ 3 ، 297 / 2: الحيوان: ظ) 2(
  .1/128: العمدة: ظ) 3(
اني                  147 – 146:منهاج البلغاء ) 4( ا عيب من مع ، والبيت لخالد ابن صفوان اورده قدامة بن جعفر والمرزباني ومثال به لم

  .232:  ، والموشح85: نقد الشعر: الشعر بسبب مخالفتها للعرف، ظ
  .235 / 3: حات البالغيةمعجم المسطل:  ظ210: نقد الشعر) 5(
 .يشتكي فقاره من آسر او مرض: ، ولسنه اخذه بلسانه ورجل فقر89: آتاب الصناعين) 6(



 

ري في مواضع من                           ى البحت ا أخذه اآلمدي عل ومن الخطأ الذي يبعد المعنى عن الصحة والصواب، م
ارة               آتابة خروجه عل   ك االش د ذل ـ فوجب عن رى ـ ا ي ـ آم ى النموذج العربي الذي التزمه في معظم شعره ـ

  :اليه ففي بيت البحتري
  

اقيها      بيضاء اوقد خّديها الّصبا وسقى     راح س دام ال ن م ا م  اجفانه
  

  

شعرألن                دم من ال ا تق ه مع م وب بطرف                "فلم يتفق في ان المحب شبيههم أجف م ت ر في آالمه االشهر االآث
  .)1("لوسنان ال بطرف السكران ا

وهو  ،ولعلَّ مراد البحتري أنَّها ُتْسِكُر ال َتْسَكر فكأّنما عيناها مسقيتان بالخمر لمن يبصرهما فيسكر بهما                
  .مافات اآلمدي

الم،          فات الك ي مواص ديم ف ي الق وذج العرب د والنم ه الناق تكم الي ذي يح ار ال و المعي ديم ه شعر الق   فال
 بما تمثله من جوانب مختلفة آانت االساس المتين الذي انطلق منه اآلمدي في التعامل مع                  فالمعرفة العربية 

ة، وعدم المساس                          ك المعرف ات تل ى ثب ري خصوصًا مع حرص عل ام والبحت الشعر عموما، وشعر أبي تم
  .بها

  :فضال عن هذا خّطأ اآلمدي البحتري لعدوله عن مذاهب الشعراء ومخالفته العرف في قوله
  

ْف ا   ِق ا آَلاله دأدنى خطاَه يَس َق   الِع
  

  )2(َوسْل َدارسعدى إن َشفاك سؤالها  
  

  

ك ان في وقوف                              ريح المطي فضال عن ذل ا وقف لي سؤالها وانم شفى ب ديار لي فالبحتري لم يقف على ال
ول ألن العرب                  - آما احتج له     -البحتري على الديار     ة العرب في الق شعراء وطريق "  عدول عن مذاهب ال

  .)3(" قف وقفا : الديار للوقوف عليها وانما تجتاز بها، فيقول الرجل لصاحبه او صاحبيهال تقصد 
اال ان قول الشاعر له ما يسوغه فليس هناك من مانع ان يكون قصد الشاعر الى الديار قد اتعب المطي،                    

ه                             يس علي شاعر ول ذا ُيحسب لل دار، وه ين راحة المطي وسؤال ال ان جمع ب ى المك ، فهي   فحينما وصل ال
  .إلتفاتة طيبة لم تكن مألوفة عند غيره من الشعراء لو صحت

ديم في                        ذ الق شعراء من اس وال ه الن ارف علي ا تع ى م ام خروجه عل ي تم فضال عن هذا أخذ النقاد على اب
ادة العرب وصف           يس من ع ة ول يم بالرق وصف االمور المعنوية او المادية او النفسية من ذلك وصفه للحل

  :وانما وصفه بالرزانة والثبات، وذلك في قولهالحليم بالرقة، 
  

ُه ْو أّن ِحلَم م َل ي الحل ق حواش         رقي

ْردُ      ه ُب ي ان َت ف ا ماري ك م  )4(بَكفَّْي
  

  

ة                          رزه من تطور فى عقلي ا اف ر المجتمع وتطوره، وم وهذا يعني ان استجابة المتلقي تغيرت نتيجة لتغي
رق          المادح ثقافيا وفكريا ولكن التفاوت بين الن    م ي ذا ل ة وله ة والنقدي ة اللغوي قاد قائم من حيث اختالف الذائق

ه      تهجان بتعليق ذا االس ن ه أعرب ع اني ف اني للقاضي الجرج ذه ا لمع دح والوصف به ذا الم رد : " ه والب
  .)5("اليوصف بالّرقة وانما يوصف بالصفاقة والّدقة

سابقين اليعن                 شعراء ال ه ال ارف علي ا تع ى ذوق اهل عصره          إال أن خروج الشاعر على م ي خروجه عل
ذا ذهب                    ل ه ى مث ا وحضاريا وال ا واجتماعي سابقين بيئي وذلك الختالف العصر العباسي عن العصرين ال
ذي       الدآتور طه حسين فقد رأى ان وصف ابي تمام للحليم بالرقيق مسألة طبيعية تتناسب ومرحلة العصر ال

  . )6(يعيشه الشاعر
ر العصر         ،رته جدَّة الصورة فأرتكب ذلك       ويحقُّ لنا القول أن ابا تمام أغ       شعوره بتغي يس ل م    ،ول الحلم ل ف

                                                 
ة) 1( دروع، ظ         100 /2:الموازن ي وصف ال ا ف ائيين آليهم دماء الط عر الق ضل ش دي يف رى اآلم ر ن ع اخ ي موض : ، وف
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ى الضعف في العصر                        دل عل ة ت ة الرق العكس آلم ة ب ة ثاب ه قيم ة ألنَّ ى يوصف بالرق يتغير في عصره حت
د       ،اى ضعيفه) رقيق الدين(العباسي ومنها قولهم عن الزنديق   اهو جدي ى آل م دوح إل ة المم فضال عن رغب

  . شعرية من معاني وصور
ى                 وصحة المعنى تتجلى في فهم القاضي الجرجاني من خالل التأويل وتوسع الداللة وعدم اقتصارها عل

  :حدود ما تمنحه اللفظة الظاهرة فيقول عن بيت المتنبي
  

هم    ن ُنفوَس سًا م وُت نََف بض الم ا َيق          م

ود       ا ُع ن نتنَه ده م ي َي  اّال َوف
  

  

ال ال  ... قالوا والعود اليشتم   وا،              : قاضي ق ر جل حيث ظن ره، والذهب ال ا ذآ دي م ى عن يس في المعن ول
  .)1(وانما اراد انه اليباشرها اذا قبضها، ولكن يقبضها وفي يده عود يتناولها بطرفه

  .هم نجس فال يمّس باليد بل بعوٍد تنزهًا عن مباشرتها:البيت واضح
ألوف            فالقاضي يعرف جيدا ان اللغة الشعرية قابلة للتأويل، خاصة ا          شعرية التي انحرفت عن الم ة ال للغ

اظ في              ار االلف اء واختي ة انتق ي عملي شعر تعن ر  في ال ألسباب فنية تخدم النص الشعري اذ ان طريقة التعبي
ار المستوى                    نسق لغوي أي في بناء البيت الشعري ويمكن تحليل هذه الطريقة لغويا من خالل فحص وإختي

  .اصوله وشروطه وانتمائهاللغوي الذي تختار اللفظة على وفق 
ع من          ) هـ395ت(اما ابو هالل العسكري      فقد ألّف بابا طويال في التنبيه على خطأ المعاني وصوابها ليتب

ا             أ فيجتنبه ه التي     )2(يريد العمل برسمنا مواقع الصواب فيرتسمها، ويقف على مواقف الخط ، ومن مالحظات
  :ه على البحتري في قولهينكر فيها مخالفة الشاعر لالعراف الصحيحة ما اخذ

  

دهم  ِه اّن حم ي لون فرٌت ف دت ص         ب

دِ    ي العق يه ف فّرت حواش ا اص دّر م ن ال  )3(م
  

  

ا حاشية                 ) الحواشي(الن استعمال    وب فام رد والث في الدر خطأ، ولو قال نواحيه لكان اجود والحاشية للب
  .)4(الدر فغير معروف

ستقر   اهو م زام م شاعر إلت ن ال ب م د يطل ويفالناق تعمال اللغ يط االس ي مح ق ، ف ه تتعل ك ألن الحال وذل
ذا                 د ه بايصال المعنى الى السامع استنادا الى حقيقة اولية هي ان لكل لفظ معنى يعبر عنه إال ان موقف الناق
يحد من حرية الشاعر ويجعله يدور في حلقة التقليد، وهو اتجاه سلبي في النقد العربي والشك ان هذا المبدأ                   

  .ل حرآة االبداع الفنييؤثر في ش
  :على المتنبي قوله) هـ429ت(فضال عن هذا اخذ الثعالبي 

  

ا ول الوش ستق ق ّر الدم          وغ

ْب   ل َوِص ا ثقي  )5(ة ان علّي
  

  

فجعل األمراء يوشى بهم، وانما الوشاية السعاية ونحوها من الرعية، ومن شأن الممدوح ان يفضل على                
دو مجرى بعض اصح  دوه، ويجري الع ى بعض  ع سلطان ال الن ال ال وشى ف ة ان يق ي اللغ يس ف ابه، ول

ا                      )6(رعيته اة هن ا إّالان الوش ا ال أن يوشى به  فهو يرى ان المعنى المناسب للمقام هنا ان االمارة يوشى اليه
البي                       ا أخذه الثع ك مّم آارهو سيف الدولة االقرباء والبعداء وهم وشوا بمرضه إلى الدمستق والشيئ في ذل

  !وشوا إلى الدمستق آما قال اإلمارة يوشى إليها وهو أمير الروم وعليه فال مأخذفالوشاة 
ط في استعمال لفظ              ) هـ471ت(ويرى عبد القاهر الجرجاني      دا (ان العباس بن االحنف غل ه  ) تجّم لجهل

  :بحقيقة معناه، في قوله
  

                                                 
 .42/ 2: بيت في الديوان ، وال478 -477: الوساطة) 1(
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 .144/ 1: يتيمة الدهر) 6(



 

وا   نكم لتقرب دار ع د ال أطلب بع         س

دا   ّدموع لتجم اي ال سكب عين  )1(وت
  

  

ك   حا ذل ال موض سن          : " فق د، فأح زن والكم ن الح راق م ه الف ا يوجب ى م دموع عل سكب ال دل ب دأ ف ب
ه             ه عن ه وآناي ة علي ارة للحزن وان يجعل دالل دا أن يكون ام اء اب ا   ... وأصاب،ألن من شأن البك ط فيم وغل

راد من                       ين ي اء، ومع ان الع ين مع ان الحال حال بك ا ان تبكي،   اظن، وذلك ان الجمود هو ان ال تبكي الع ه
ي ي ان التبك ستراب ف ة    ... وي ارة غبط رور وام ل س ين دلي ود الع ل جم دا جع م اح ر ان ال نعل ة االم وجمل

  .)2("وآناية عن ان الحال حال فرح
ة                       ى المتلقي والتجرب ه ال راد نقل ى الم د اال المعن ة اليري ى الكناي ة عل ة القائم ان الشاعر في الصورة الفني

شها، ولك      االت المناسبة في نفس                         الشعورية التي يعي ارة االنفع ه، واث ل تجربت تمكن من نق ه من اجل ان ي ن
درة                        ا وق ر تمكن ر المجازي التي تكون اآث المتلقي يستعمل للوصول الى ذلك، تلك الصورة الفنية من التعبي
ضمن   شاعر ان ي ى ال تم عل ذا يتح ا، ل ا مالئم ي منه ى جعل موقف المتلق ة عل االت وقابلي ارة االنفع ى اث عل

ع من                            آ ا وتمن راده منه ة وم ابير المجازي صورة من التع ذه ال المه قرينة توضح المقصود من استعماله له
ه      . ارادة المعنى الذي يدل عليه ظاهر اللفظ      ذي من اجل د ال اني البعي والشاعر في الكناية يريد نقل المعنى الث

ل       ة ويتمث صورة الكنائي الحزن (صاغ ال ألوف           ) ب ى الم شاعر خرج عل ادة ان يحزن القلب         إال أن ال اذ ان الع
  .)3(وتذرف العين الدموع لفراق االحبة
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  المبحث الثاني
  

  معيار الصدق والكذب                    
  في الشعر) الغلو            (

    

ين                    سبب شيوعه ب ك ب ي، وذل ي العرب د االدب اريخ النق ة في ت ة المهم ايير النقدي ار من المع ُيعد هذا المعي
م                  النقاد واالحت  ة ومن ث ضايا النقدي كام اليه في قضايا نقدية تهم العملية الشعرية فضال عن عالقته بمجمل الق

ى                             سيرة المعن ى م ه عل ك آل م انعكاس ذل د ورافض ومن ث الجدل الواسع الذي دار حوله بين النقاد بين مؤي
ة وال      سألة تتناسب والظروف التاريخي وا   الشعري وتطوره، وآانت معالجة النقاد لهذه الم حضارية، اذ اهتم

ه             ددة، مفاهيم ه المتع ر قرون ديم عب د العربي الق دم النق شعرية، وق ببحث االغراض والمبالغة في الصورة ال
  .التي تكشف عن تطوره الخاص لطبيعة هذا المعيار

ة اصدق                      اة، فصور البيئ ه من الحي وقد امتاز أغلب الشعر الجاهلي بالواقعية والوضوح، فقد استمد مادت
سيطه                     تصوير، شعر واضحة ب اني ال د، فمع ة والتعقي  وهو تصوير واضح جلي الخفاء فيه، بعيد عن المبالغ

شعر الجاهلي،                  ساطه في ال ذه الب دوي، ومن مظاهر  ه الصدق  " تالئم الفطرة وتنسجم وطبيعة المجتمع الب
ذآرون المواضع                        ا، وبخاصة حين ي اد يكون امين شاهد نقال يك اجون   في التعبير وفي نقل الصور والم  وين

وحين يفخرون او يرثون فال يبالغون في الخيال واليسرفون في التصور، وذلك ألنهم يتحدثون عن                . الديار
  .)1("احوال رأوها وتجارب مارسوها وذآريات أحسوا بها 

ك                         ولهذا آانوا يعيبون الغلو في المبالغة، وقد عدَّ النقاد مهلهل ابن ربيعة اول من آذب في شعره، وذل
  :ة المبالغة فيه ومجاوزة المعقول من ذلك قولهلكثر
  

رٍ     َل حج مع أه ريُح ُأس وال ال         فل

ذُآورِ      رع بال يِض ُتق ليَل الب  َص
  

  

دا                :"فقالوا دة ج سافة بعي ين حجر م ا وب ة التي ذآره ين موضع الوقع أ وآذب من اجل ان ب  )2("هو خط
  .)3("ام وحجر هي اليمامة على شاطئ الفرات من ارض الش- فيما يقال -وآان منزل مهلهل 

داعي                   ة ال وقد آان الموقف من قضية الصدق في صدر العصر االسالمي يتماشى ومنهاج الرسالة النبوي
ات النبي                       ى  9الى االلتزام باالخالق التي رّوج لها الدين الحنيف والذي يصور لنا ذلك الموقف هو تعليق عل

  :أصدق آلمة قالها الشاعر، قول لبيد "9بعض االبيات التي سمعها، فقد نوه بلبيد بقوله 
  

ُل ال اهللا باط ا خ يء م لُّ ش        اال آ

ُل   ة َزائ يٍم الَمحال ّل َنِع )4(َوآ
  

  

  

لبا       ا أوس لقد آانت نظرة الدين الى الشعر محكومة بالمضمون الذي يحمله النص، أي ان االستجابه ايجاب
و دين فه دة لل ة الجدي ان يجسد الرؤي ا آ و مرفوض يحددها مضمون النص فم ك فه ا خالف ذل  الحسن وم

ه                         شعر وآأن ذا االساس يصبح ال ى ه ي، وعل ى اساس اخالق رة عل ذه الفت شعر في ه ويمكن تحديد النظر لل
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  .)1 (وسيلة نقل او اداة توصيل وقيمة الوسيلة الفنية مهمة آأهمية مضمونها
ال          ) رض(فضال عن هذا قدم الخليفة عمر        شعراء معل ه   زهيرا على من عداه من ال ك بقول ان   : " ذل ه آ ان

  .)2("اليعاظل بين القول واليتبع حوشي الكالم واليمدح الرجل اال بما فيه
زم    ان يلت شاعر ب د ال ة يقي ذا ان الخليف ي ه ده االسالم واليعن ا يري سألة الصدق آم ى م د عل ة يؤآ فالخليف

 يريد من الشاعر ان يقول عن  بالصدق الواقعي ألن الخليفة قرأ مدائح زهير ولميأخذ عليه مبالغته اال انه ال           
د ان                              شريعة االسالمية ويري اليم ال ة لتع ه الخليف ذا االمر يخضع في ان شجاع، وه ريم، او الجب ه آ البخيل ان

  . تسير االمور باالتجاه الصحيح وفق الشريعة
ره        -النه يدرك جيدا ان المسلم       ان ام غي ه ف             - شاعرا آ ه بافعال دين ل ا ي ه آم الى باقوال دين هللا تع صالح  ي

ى               دم عل م اسالمه اال يق زم بحك سلم ملت ا ان الم ا، فكم االقوال او فسادها يترتب عليه ثواب اآلخرة او عقابه
فعل شيء إال بعد التريث والتثبيت، فان آان في مرضاة اهللا اقدم عليه، وشمر له عن ساعديه، وان آان في                  

سلم ف     ه سواء اآانت شعرا ام      سخطه احجم عنه وانصرف الى ما هو خير منه فكذلك حال الم ائر اقوال ي س
  .غيره فعليه ان يلتزم فيها بمنهج االسالم

ا االصمعي  ـ216ت(  ام لوك    ) ه ن س دث ع ين تح شعراء، ح ة ال ي فحول دة ف االخالق الحمي وَّه ب د ن فق
ه  وعلى الرغم من هذا التنويه بها اال     )3(الشاعر االجتماعي من خالل حديثه عن العقيدة الدينية او المذهبية          ان

  .أبعد الشعر عنها 
شاعر     ادة ال درة واج دا ق ة مؤآ ة والفني احيتين الديني ين الن ط ب ين رب شعراء ح ع ال سامح م ى الت ا ال ودع

  :اصدق بيت قالته العرب واحكمه قول الحطيئة: " ويتضح نقده التأثيري في هذا المجال بقوله
  

ه     دم جوازي ر ال يع ل الخي ن يفع            م

ين ا    رف ب ذهب الع اسال ي  )4(هللا والن
  

  

ر                              شعري في افق الخي ه ال ى التحليق بفن شاعر ال ز ال دة التي تحف اني الحمي ه بالمع وهذا يدل على اعجاب
  .والفضيلة

احظ  ـ255ت (وتطرق الج د    ) ه دين ق رى ان المول و ي االفراط فه ا ب دلال عليه ة م ن المبالغ ديث ع للح
ا  :              م يصف آلبه بسرعة الَعْدو    صفة السرعة وليس ذلك بأجود، فقال شاعر منه       " افرطوا في    آَأنم

  َتْرفع  مالم  ُيوَضِع 
  .)5("ما ان َيقعن االرض اال فْرطا :        وقال الحسن

ل                      ه فحسب ب ة في وغ غاي ى او بل يس استقصاء للمعن ا ل فالجاحظ يربط بين الغلو والكذب ألن االفراط هن
شعر                يتجاوز ذلك الى االسراف، االمر الذي سوغ للجاح          ل ال االفراط مقاب ذي وسمه ب شعر ال ظ ان يضع ال

ة    "  المقتصد الذي وصف قائله بالصدق وذهب الدآتور داود سلوم الى ان         ر مرغوب ى غي المبالغة في المعن
  .)6("عند الجاحظ وهو ال يميل آذلك إلى ما يسمى بالخيال الخرافي

ك في          ) هـ276(اما ابن قتيبة     شعر وذل ه فقد اجاز المبالغة في ال ى      :"  قول ان بعض اهل اللغةيأخذ عل وآ
ى                 ائزا حسنا عل ك اال ج ا أرى ذل دار وم الشعراء أشياء من هذا الفن، وينسبها فيه الى االفراط وتجاوز المق

  :ما بيناه من مذاهبهم آقول النابغة في وصف سيوف
  

سجه     ضاعف ن ّسلوقي الم دُّ ال              تق

ب     ار الُحباح ّصفاح ن د بال  وتوق
  

  

ر ان ابت     ذآ ار اذا اص وري الن غ االرض فت ى تبل ارس حت ا، والف ذه حاله ي ه دروع الت ع ال ا تقط ه
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  .)1(الحجارة
ومن الباحثين من اخذ على ابن قتيبة تطرفه في اجازة المبالغة في الشعر،ألن المبالغة مطلوبة في حدود               

ي ال        أثر ف وة وب صود بق ى وأدت المق ت المعن ر اذا افهم ز التعبي ي حي ة ف ذوق جميل ة  ال ي الزم نفس، وه
ذ تنقلب من                             ى اذا خرجت عن القصد وتطرفت وحينئ سد المعن ول، ويف صفة في حدود المعق الستغراق ال

  .)2(الجمال الى القبح
صفة   (ومن الجدير بالذآر ان ابن قتيبة قد ناقض نفسه حينما عد       راط في ال شعر     ) االف وب ال ا من عي عيب

واس                    لما فيه من عالقة قوية بالكذب ومعظم النماذج          ي ن أخوذة من اب سياق آانت م ذا ال ا في ه التي جاء به
  . )3(والقليل آان مقتبسا من شعراء الجاهلية

فضال عن هذا آانت مسألة ايجاد خط فاصل بين التشبيه الجيد واالفراط عند ابن قتيبة غير واضحة ذلك                  
االفراط وتوضح هذه المقولة   ألن ابن قتيبة يدل على أن التشبيه الجيد يأتي حاويا بضعة عناصر مردها الى               

  :تلك االبيات التي اقتبسها ابن قتيبة من عنترة في وصف الذباب ومنها
  

ارح  ْيَس ِبب ا َفل ذُّباب ِبه ال ال              َوخ

رنمِ      شارِب المت ِل ال ردًا آفع  َغ
  

هِ    ه بذراع كُّ ِذراَع ًا يح            َهزج

ذمِ      اِد االْج ى الزن ّب عل َل الُمك     )4(ِفع
  

  :وفيهما يقول جميل) االفراط(حين يقتبس بيتي جميل مثاال على على 
  

ّسني    دِك َم َر جل دًا غي و ان جل            ول

َشريتُ      ًا اذا َل ضَجعِي حق دى َم  َل
  

ازتي  ى َجن وت يرق ي الم و انَّ َراق            َول

تُ    ين َحيي ا بث ًا ي ِك يوم  )5(بريق
  

  

ة  ن قتيب دى اب رة ل شبيه عنت ا ان ت ا من الواضح هن رة فيهم ي عنت ول ان بيت ا يق را، بينم دًا مبتك ان فري آ
ستعمل االداة            و ( مبالغة اآثر من بيتي جميل الذي راح ي وع           ) ل شرط ممكن الوق وهي التي تجعل جواب ال

  .اّال أن ابيات عنترة تخلو من االفراط والمبالغة،فقط 
وٌّ     في ا : " ان الغلو خروج عن المقدار، فقد قال      )  هـ 285ت(ويرى المبرد    اوٌز وغل لمحدثين اسراٌف وتج

  :ومن االمثلة التي جاء بها قول ابي نواس. )6("وخروج عن المقدار
  

صلت  و اّت ى ل ت حت                         عتق

م     اطٍق وف ساٍن ن   بل

  

ة  وم ماثل ي الق ت ف                   الحتب

م      ّصة االم ّصت ق م ق  )7(ث
  

  

  .)8(" وليس عندي بالمحمود لما فيه من االفراطويستجيده خلق آثير،: " اذ علق عليه بقوله
د                       شعري الجدي يس العمل ال ة التي تق ويأتي عدم اعجاب المبرد بابيات الشاعر استنادا الى النظرة القديم
شعر في                  شتغلين بال باالعمال الشعرية العظيمة التي ابدعتها عبقرية شاعرية فذة، ونالت أعجاب جمهرة الم

داع                   فترات سابقة، ولكن النظر     ك االب ة ذل ن ومصادر ابداعه، وطبيع ة الف سليمة التي تتماشى مع طبيع ة ال
ة،     ه يحمل سمات معين ردة التي تجعل ه الخاصة، واصوله المتف تفرض ان يكون لكل عمل شعري قوانين

  . يتصف بها دون غيره، بل لعل عظمته وخلوده نابعة من تلك الطبيعة المتميزة
     :ختلف مفهومه للصدق عن مفهوم النقاد فقد رأى في ابيات ابي نواسفقد ا) هـ296ت(اما ابن المعتز 

يوَفه   دماِء س ُة ال دَّت منادم            آ

ان     اُره األجف ا تخت  َفَلَقلََّم
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ورة      ك ص م ي ّرحم ل ي ال ذي ف ى ال        حت

ان     ه خفق ن خوف ؤاده م  )1(لف
  

  

ه      فانظر الى هذه المعاني ما اآذبها والطفها وارقها وارشقها     :"يقول ، وآل من خرقت قرطاس سمعه فان
  .)2("يعجب منها غاية االعجاب

م  يالحظه اآلخرون                          ا ل ان، فهو استطاع أن يالحظ م د الفن ال الناق ، فال يكتفي     )3(فابن المعتز هنا يمتلك خي
ى            بوضع يده على موطن الضعف في الشعر وإنما نجده           اده عل ة العتم ر دق يعطي البديل األآثر جماال واألآث

ه                       الخيال ذي آشف عن ذوق ال ال واطن الجم شاعر وتلمس م ل نص ال ه تحلي ذي استطاع من خالل  الفني ال
د                   الرفيع ورقة طبعه فهو يريد أن يكون الشعر غنيا بعواطفه وأفكاره وبجماليته عندئذ يكون جديرا بثقة الناق

  .والقارئ معا
ع     فقد تحدث عن علة حسن الشعر وأرجعها إلى ا       ) هـ322ت(أما ابن طباطبا     م هو منب ا دام الفه لفهم، وم

  .)4(أهم عناصره واآبر مزاياه) الصدق(الشعر ومصبه فال غرابة أن يجعل 
ون    ا ان يك ذب فام صدق والك دماء حول ال ين الق اع ب ن االجم ايقرب م اك م ذآر أن هن دير بال ن الج وم

ا يت                     ذا االطار، وهن ة ضمن ه ة المبالغ ى      الصدق مطابقة الواقع من حيث االصل مع امكاني حول الصدق ال
ران                        واقعي وبالنتيجة يجتمع االم ة للصدق ال ن والقيم آذب من خالل المبالغة واما ان يكون االصل هو الف

  .في هذه القضية
ذي                  نفس ال ا،        "  فضال عن هذا تحدث ابن طباطبا عن الصدق عن ذات ال اني المختلجة فيه يكشف المع

ه       )5 ("هاوالتصريح بما يكتم منها، واالعتراف بالحق في جميع       ق علي ا يطل ذا يقترب مم ه ه الصدق  ( وحديث
  .)6(او إخالص المتفّنن في التعبير عن تجربته) الفني

اة، فالصدق        ويبدو ان من يدعو الى الصدق يعرف تمامًا ان الصدق في الشعر هو غير الصدق في الحي
د           ...لفي الشعر يرتدي ثوبا فنيًا، وهذا الثوب الفني تؤطره المبالغة والغلو والخيا            اس بع خ فال يمكن ان يق ال

  .هذا بمقياس الصدق الواقعي المستمد من الدين او القيم االجتماعية
سميه                 ا ي ًا آخر من الصدق وهو الصدق التصويري أو م ا نوع ن طباطب صدق  "فضال عن هذا ذآر اب

شبيه   ه      " الت ل قول ه من مث ر موضع من آتاب ه في غي د نص علي ش  "وق ه ت شيء بمثل شبهت العرب ال بيها ف
  .)7("صادقا على ما ذهبت اليه في معانيها التي ارادتها

شعر  ى تضمن ال ب، ومت ك عي راط وذل و واالف ى الغل ل ال شاعر عن الصدق انتق اذا خرج ال صفات "ف
ه،    ا اصغى الي د منه ي تقريب البعي اب صفائقها ويلطف ف ة، ته اال مطابق ة وامث شبيهات موافق صادقة، وت

  .)8("اهووعاه واستحسنه السامع واجتب
ي وصف    و ف ة والغل ي المبالغ شاعر الحق ف جاع، ولل شجاع ش ال لل و ان يق وم ه ذا المفه صدق به اذا ال
ى                افي الصدق عل ه ين شجاعة الشجاع فهو صادق في ذلك اما وصف الجبان بالشجاعة فهو غير مرض ألن

  .وفق هذا المفهوم
د بصدق ا   ) هـ337ت(اما قدامة بن جعفر      شاعر اليتقي ه هو      فقد رأى ان ال اس براعت ل ان مقي ذب، ب و آ

  :اقتداره على الصناعة والصياغة ولذا قال
ًا                  ،ان مناقضة الشاعر نفسه في قصيدتين او آلمتين       " ك ذم د ذل ه بع م يذم يئا وصفًا حسنًا، ث بأن يصف ش

ضًا   وة    ، حسنًا أي ى ق دل عل دي ي ك عن ل ذل ذم ب دح وال ه اذا احسن الم ه، والمعيب  من فعل ر منكر علي غي
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  . )1(" في صناعته واقتداره عليهاالشاعر
اني          ،الشاعر ليس يوصف بأن يكون صادقا       "ويضيف قدامة ان     بل انما يراد منه اذا اخذ في معنى من المع

  .)2("آائنا ما آان ان يجيده في وقته الحاضر ال ان ينسخ ما قاله في وقت آخر
دة           فقدامة يحفل بالمبالغة والغلو في الشعر، ويجعلها من القيم الجم          شعر، وهي فرصة جي الية المضافة لل

شعر      ة ال دد بوظيف ده تتح و عن ضية الغل دو ان ق شعر، ويب ي صناعة ال اراتهم ف شعراء ومه ذق ال ر ح تظه
يس         ا ل دعي م ذبا ألن الكذب ان ت و آ وطبيعته، أي جمال التعبير وجودة التصوير،ألن قدامة اليرى في الغل

  .)3(لتجاوز في التصويربموجود في الحقيقة، اما الغلو فهو ضرب من ا
وة ووضوح     " فقدامة هنا ناقد جمالي يبحث في أسرار الصياغة واالبداع الشكلي ونظرته هذه         تصور في ق

  .)4("مذهب الشكليين الذين يجعلون الجمال آل في الصورة 
ذا صارت ص                             اد في ذلك فضال عن ه ه العم اج الى الخيالألن فة ومن الجدير بالذآر ان الغلو والمبالغة يحت

ة نتيجة                   شاعر في المبالغة        " االغراق المبالغة في المعاني لدى شعراء العصر العباسي ظاهرة مألوف ة ال رغب
لغرض إرضاء الممدوح واعطائه الجديد الذي يطمح الممدوح ان يسمعه فيما يقال له، فضال عن آون العصر      

  .)5("العباسي عصر الضخامة والمبالغة في آل شيء
ذا                    فضال عن هذا يقبل ق     ديح ول ة الم ى حقيق يس عل ة ول ى المبالغ دامة غلو الشعراء في المديح اعتمادا عل

ال و  : " ق ا ه ه انم راد ب ذي ي شعر من ان ال ي ال و ف اب الغل ي ب ه ف ول في دمنا الق ا ق نهم اال آم ك م يس ذل ول
  .)6("المبالغة والتمثيل الحقيقة الشيء

  :شعر اثناء حديثه عن ابيات البحتريالى معيار الصدق والكذب في ال) هـ370ت(وتطرق اآلمدي 
  

ِسهِ     راُق بُأن اَت الِف َكنًا  َف ا َس           أي

لُ      ُه والَتزُّّي ادي دوَن اَل الَتع  َوح
  

ُه ي َوإنَّ ّذاِل َعّن ا الُع ي ِرض         بُكره

ذَّلُ      ِه ُأَع ت في د ُآن ُن َق ضى زَم  )7(َم
  

  

ه احسان آل محسن         : "فقد علق عليها بقوله    ّر في د   ... اب ون         وق رواة يقول وم من ال ان ق شعراء    : آ اجود ال
ة                   ى حقيق راد عل ذا االي ورده ه ذا التلخيص وي ه من يلخصه ه ان ل اآذبه، ال واهللا ما اجوده إال اصدقه اذا آ

  .)8("الباب 
ك جعل الصدق                      ويبدو ان حماس اآلمدي لهذيين البيتين دفعه الى تفضيلهما على غيرهما ومن خالل ذل

  .افضل من الكذباذا آان بهذا المستوى 
  :، ولهذايأخذ على ابي تمام قوله)9("اليطالب بان يكون قوله صدقا " ويذهب اآلمدي الى ان الشاعر 

  

م ه َوَل و َعلي نمًا َنحن ا ص ت لن            آان

  )10(نسُجد آما َسَجَد االفشيُن للصَّنِم  
  

  

سجدنا ولو جاز السج"وانما آان يجب ان يقول ) لم نسجد(وذلك ألن الشاعر قال    ىَّ    " ود ل ى يكون وف حت
  .)11(الُحّب حقه

فاآلمدي يريد من الشاعر ان يتجاوز الحديث عن حقائق االشياء وان يكون حديثه اقرب الى الخيال الشعري                
ال      ة والخي فالمسألة عنده ترتبط بالخيالألن الشاعر اليمكن ان يقدم حقائق جاهزة واال فأين دور الموهبة والعاطف

شبيه المبتكر     في ما يقوله؟ ومع   دة والت لوم ان الخيال من اخص خصائص الشعر فهو الذي يخلق االستعارة الجي
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ه،      "وبغيره اليمكن االحساس بوجود شعر حقيقي فللخيال         شاعر وحذق دوره وتأثيره، ولكنه مشروط بإسلوب ال
  .)1("السامعوتمكنه من صنعته في سبك المعاني وصياغتها بشكل الئق يخدم عملية التوصيل والتلقي عند 

ل                           و الجمي دة من الغل ن زائ ر في معن ب ن مطي ول الحسين ب ه وحالوة      ، ولهذا عد اآلمدي ق لحسن تأليف
  :)2(العبارة واألبيات هي

  

تُ    وُد َمّي وَد والج ْعَت الج د َوِس ى ق          َبل

َصدَّعا    ى َت قَت َحتَّ ا ِض ان َحيَّ و آ  َول
  

ضى   وُد وانق ضى الج ُن م َضى َمع ا م  ولّم
  

بَح    دعا واص ارِم أج رنيُن المك  )3 (ِع
  

  

ذي يتصفح المعاني                             ه، فالشعر المباشر ال اء عن ذي الغن   فاآلمدي يعرف جيدا ان المبالغة هي ملح الشعر ال
ه او التواصل معه ألن                       ال قبول المتلقي ل د ال ين التترجم الشيء    ... الصور في الشعر     "الحقيقية يبقى هامشيا وق

دما تقدمه تحت                     الغريب إلى آلمات مألوفة، ولكن     اد الى أمر غريب عن ها على العكس من ذلك تحول الشيء المعت
  .)4("ضوء جديد وتضعه في سياق غير متوقع

وهي قضية لها صلة     ) أعذب الشعر أآذبه  (فلم يكن له موقف حاسم من قضية        )  هـ 388ت  (أما الحاتمي   
رر إن  ) الغلو(ملحوظة بالفكر الفلسفي، فحين تحدث عن اإلغراق أو    ون، فبعضهم      ق ذا مختلف اء في ه العلم

ل                          ا قي ى م ادا عل ضيلة اعتم ذي يوجب الف شعر ال دع ال و من أب ات الغل ه     : (يرى أن أبي شعر أآذب ، )أحسن ال
راد                         ا ي دوم فإنم اب المع دخل في ب ويرى هذا الفريق انه إذا أتى الشاعر من الغلو بما يخرج عن الوجود وي

  .)5(المذهب لمنافاته الحقيقةالمثل وبلوغ الغاية، وفريق أخر يعيب هذا 
ه    ة المحاضرة  (ولم يكن الحاتمي يرى بأسا من إيراد نماذج من الغلو في آتاب ا     ) حلي سمى آل بيت منه ي

  .دون إن يكون منتميا إلى احد الفريقين في جرأة، وعلى نحو واضح)6()أبدع بيت قيل في اإلغراق(
  :د حديثه عن اإلفراط في قولهعن) هـ366ت(وورد ذآر المبالغة عند القاضي الجرجاني 

ل               " ه فمستحسن قاب ون في فاما االفراط فمذهب عام في المحدثين وموجود آثير في االوائل والناس مختلف
تيفاء                     ين القصد واالس ومستقبح راد، وله رسوم متى وقف الشاعر عندها ولم يتجاوز الوصف حدها جمع ب

  .)7("وسلم من النقص واالعتداء
ة             ان موقف القاضي الج    ذه الطبيع رجاني من الغلو موقف يتسم بالفهم العميق لطبيعة الشعر وما تتطلبه ه

الغلو                  من المالءمة بين الصدق في التعبير عن التجربة الشعرية وبين تلوين هذا التعبير بالصور الشعرية، ف
  .المعقول تجسيم للحقيقة وابراز لمالمحها أي انه في خدمة الواقع وليس تزييفا له

د  د وج رى         لق و ي ة وه ن المبالغ ديث ع ي الح هبوا ف د اس دثين ق شعراء المح اني ان ال  القاضي الجرج
رى ان للكذب                            ه ي اذ موقف مناسب، إال ان ى اتخ ع المتلقي ال ضرورتهامن اجل توآيد المعنى ومن اجل دف

ا ال    صورة قيمته دت ال اوزه، واال فق شاعر ان اليتج ى ال دا، عل ة ح ى المبالغ ائم عل شعري الق ي ال ة، الفن فني
وناقضت الغرض الذي من اجله صيغت، لعزوف النفس عنها حينئذ ونفورها منها وعدم انفعالها معها نحو            

  :قول ابي نواس
  

ه ى ان شرك حت ل ال ت اه              واخف

ق    م تخل ي ل ف الت ك النط  لتخاف
  

  

  .)8(فهو من المحال الفاسد
وال        فقد عاب االفراط الشديد وذ    ) هـ395ت(اما ابوهالل العسكري     و مقب يلة التي تجعل من الغل آر الوس

اد (وهي ان يحترز المبالغ، ويستظهر فيورد شروطا، او يجيء بلفظ               سلم       ) يك ذلك ي ا فب ا يجري مجراه وم
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  :من العيب مثل قول الشاعر
  

شرٍ     وى ب يٍء س ن ش ت م و آن           ل

درِ       ة الب ّور ليل ت المنِّ  )1(آن
  

  

ا                       فالناقد يعرف جيدا ان المبالغة دليل      ا، فم اني حقه وا المع ى ان يف درتهم عل د العرب وق  قوة البيان عن
ة في                          ك قديم د ذل حقه االقتصاد اقتصدوا فيه وما آان مشتمال على غاية المعنى بالغوا في وصفه، وهي بع

الى                       ه تع ا قول ريم وعدوا منه رآن الك ا    <: الشعر العربي ودائرة في آالم العرب وجاءت في الق ْوَم َتَرْوَنَه َي
ُسَكاَرى                     َتْذ م ِب ا ُه َكاَرى َوَم اَس ُس َرى النَّ ا َوَت ٍل َحْمَلَه ، )2(>َهُل ُآلُّ ُمْرِضَعٍة َعمَّا َأْرَضَعْت َوَتَضُع ُآلُّ َذاِت َحْم

ةألن         ا خص المرضعة للمبالغ ة وانم ة آامل سنا وبالغ ا ح ان بيان دها آ ن ول رأة ع ل أم ذهل آ ال ت و ق ول
ا بحاجت دها لمعرفته ى ول يال  المرضعة اشفق عل ا ل ا، اليفارقه ه له ا ولزوم ه منه ه لقرب ا، واشغف ب ه اليه

  .)3("والنهارا
ا            )  هـ 454ت  (ويرى ابن رشيق   ذي يقبله ول ورفض فال ين قب ا ب اس فيه رة والن إن المبالغة ضروب آثي

بس                  ى حصول الل ؤدي ال ى وت ى المعن ل عل د تحي ا ق يراها الغاية القصوى في الجودة والذي يعيبها يرى انه
ا ع ى    ويراه ى عل ب المعن صاح وتقري ه واالف شاعر اإلبان م اغراض ال ن اه الم، وان م ي الك ة ف ا وهْجَن يب

  .)4(السامع، فان العرب انما فضلت بالبيان والفصاحة
أنَّ،             اآلها نحو آ ويذهب ابن رشيق الى إن احسن االغراق ما نطق فيه الشاعر، او المتكلم بكاد، او ما ش

الى           ول... ولو، ولوال، وما اشبه ذلك     ول اهللا تع سمع ق ُف      <:غة القرآن افصح اللغات، وانت ت ْرُق َيْخَط اُد اْلَب َيَك
ا          <: وقوله تعالى  )5(>َأْبَصاَرُهْم ْد َيَراَه ْم َيَك َدُه َل َرَج َي ه، وهو                )6(>ِإَذا َأْخ دعم رأي رآن لي ى الق  إذًا هو يرجع إل

ذا         اليجبر الشاعر على ترك الغلو، ولكّنه يجوز له االتيان به، إال أن             ذلك بمقدار، اذا آان طبعه يتطلبه، وبه
و في                                ة، فيكون الغل ك جبل ا ذل ر من النفوس يوجد فيه ع اذ آثي ربط بين الغلو في االسلوب والغلو في الطب

ا   . شعرها ليس مستكرها، آما نجده عند غيرها، وهذا ما نجده في آثير من شعر أبي الطيب       ان مغالي الذي آ
  : آقول ابي نواس)7(ا ذلك منه، بينما اذا آان من غيره آثيرا  ما نمجهفي طبعه وحياته، وشعره فيعجبن

  

ورة      ك ص م ي رحم ل ي ال ذي ف ى ال           حت

ان     ه خفق ن خوف ؤاده م  )8(لف
  

  

ؤدي إال                     ذي الي و ال وتصور معي هذا الفؤاد الشديد الخفقان، في مضغة لم تصر صورة، والجل هذا الغل
  .شد منه موقف المنكرإلى اضعاف الصورة الشعرية وقف ابن ر

شبيه                ) هـ446ت(اما ابن سنان الخفاجي      ه  يفضل الت فقد اختلف عن النقاد والبالغيين الذين سبقوه في ان
ارب الصحة              الذي يتسم بالمبالغة والغلو والذي يأخذ فيه خيال الشاعر فسحة اآبر في التحليق شريطة ان يق

  :في استعمال ألفاظ موحية، آقول النابغة الذبياني
  

درآي   و م ذي ه ل ال ك آاللي            فإن

ع    ك َواس أى عن ت ان المنت  )9(وان خل
  

  

ل                    أن اللي اس ب م الن ألن عل فالشاعر في هذا التشبيه يجمع المقصودين من الظهور والمبالغة اما الظهور ف
شبيهه ب                        إن ت ة ف ا المبالغ ه، وام ه ل ذي    البد من ادراآه له اظهر من علمهم بان النعمان البد من ادراآ ل ال اللي

  .)10(اليصد دونه حائل اعظم وافخم وابلغ في المدح
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غ  " فضال عن هذا يؤآد ابن سنان ان حسن التشبيه يتحقق عندما            يمثل الشيء بما هو اعظم و احسن وابل
  .)1("منه فيكون حسن ذلك الجل الغلو والمبالغة

ة وا  دة عن االحال ة البعي و المقبول ة والغل و المبالغ نان ه ن س صد اب ى صحة ومق وفر عل ي تت راط الت الف
  .االلفاظ وسالمتها

ه        "فقد ناقش المقولة المشهورة   ) هـ471ت(اما عبد القاهر الجرجاني      شعر اصدقه او اآذب ر ال ائال " خي : ق
ا يجري                     "  اد م ى التحقيق والتصحيح واعتم فمن قال خيره اصدقه آان ترك االغراق والمبالغة والتجوز ال

بَّ   ى اصل صحيح، أح ل عل ن العق ده م ر عن ه وآث ر،   ،  إلي ه أظه ى، وفائدت ره ابق ى، وأث ره أحل ان ثم اذ آ
ا، وتنشر شعاعها           ) اآذبه(ومن قال   ، وحاصله أآثر  دَّ باعه دانها، وتتفرع    ، ذهب الى ان الصنعة انما تُم ويتسع مي

  .)2("افنانها، حيث يعتمد االتساع والتخييل، وُيدَّعى الحقيقة فيما اصله التقريب والتخيل
د ف ال ه ويق اء ب اوز ماج ال يتج ل ف صر التخيي ى عن الل عل ي ه د غنيم   آتور محم

ه                      ع ل ه دون تتب ر عن ذا االخي دايات حديث ه د ب اني عن اهر الجرج اهر       )3(عبد الق د الق دى عب ل ل ، فالتخيي
ين                       شابه ب اس الخاطئ وادراك الت د القي ذي يعتم الجرجاني اما تخييل زائف او آاذب، وهو ذلك النوع ال

  :راض دون الجواهر، آقول البحترياالشياء في االع
  

سناً    َدُق ُح ازيَِ أص اُض الب             وبي

رابِ     واِد الغ ن س ت م  ان تأّمل
  

  

ادة            د عن الع ة والبع : واما تخييل صحيح مستحسن وهو الذي تبلغ فيه قوة التعليل درجة عالية من الغراب
  :ومن ذلك قول الشاعر

  

م    ُت َلُه ه فُقل تكت عْيُن اُلوا اش              ق

بُ    ا الَوَص ل َناله رة الَقت ن َآث  ِم
  

  

  :وقوله
ت  ن َقتل اِء َم ن ِدم ا ِم           ُحمَرته

بُ      اهُد َعَج صل ش ي النَّ دَُّم ف  )4(وال
  

  

ة     ) الزائف(في حين وقف الدآتور محمد غنيمي هالل عند حدود النوع االول فحسب              ومثل له بنفس امثل
ر ل            ذا االخي ى وصف ه ا         عبد القاهر، ولم يشر ال ه عليه ه، وتعليق ل امثلت ه نق ف، رغم ان اذب او الزائ ه بالك

  .)5(بصورة تكاد تكون حرفية
سابقه                 ك الظواهر ال ة،  : وينتهي الدآتور محمد غنيمي هالل الى القول بان اهتمام النقاد العرب بتل المبالغ

  .والغلو والتخييل اهتمام يبرز عدم اعتداد نقاد العرب بالصدق الواقعي
شعر                مما يترتب عل   ة صلة لل ا ينفي اي ق، وبم ضاد الخل يه زيف في محاآاة الحقائق وعدم اعتدادهم بما ي

  .)6("الصدق الفني والواقعي دعامة الخلق وبدونه اليوجد فن يعتد به" عندهم بالقيم الخلقيةألن 
ندهم واذا آان االمر آذلك فال مفر من رفض آل ما ذآره العرب حول المبالغة والتخييل،ألنه اليرتبط ع                

ذي                            ل ال وم ارسطو للتخيي ى اساس مفه ة او يرفضها عل د غنيمي المبالغ دآتور محم ل ال بمبدأ الصدق ويقب
م تكون             ه ومن ث ا هو علي ة (يقصد به تصوير الشيء على غير م ده  ) المبالغ م     (عن ائق ول م تزيف الحق اذا ل

  .)7()تصور غير الواقع، ولم توهم الباطل آانت مقبولة
شبيه                    فضال عن هذا عّد اال     ة نحو ت ى صورة من صور المبالغ مام عبد القاهر التشبيه الجّيد المشتمل عل

  :للمبالغة في سواده اذ قال) بالّليل) (الحبر(ابن الرومي 
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لِ     اُب الّلي ٍص ُلع ي َحف ُر أب           ِحْب

يلِ     وان أّي س سيُل لإلخ  )1(َي
  

  

  .)2("فبالغ في وصف الحبر بالسواد حين شبَّهه بالليل
ة ان التخرج            فهو ير  ذه المبالغ ذلك شرط ه ة وآ د المبالغ ذي يول ى ان المبالغة تكون في التشبيه البعيد ال

  .  الى حد المحال او االحالة ومن ثم تكون هذه المبالغة في التشبيه قريبة من العرف 
ق بقضية الصدق والكذب حيث                  )  هـ 684ت  (اما حازم القرطاجني     دة، تتعل تنتاجات جدي رد بإس د انف فق

  .)3()االقناع(والخطابة قائمة على ) التخييل(فرق بين الشعر والخطابة، وقرر ان الشعر قائم على 
شعر،      ه، فأفضل ال شعر وأردئ ى أفضل ال م عل ي الحك ازم ف د ح دخل الصدق والكذب عن ا قويت "وي م

  .)4("ما آان قبيح المحاآاة والهيئة، واضح الكذب: " واردؤه،  "شهرته أو صدَقه او خفي آذبه 
ول الجاحظ         روا أحسَن                  " وبعد ان ساق ق دحوا ذآ إذا م ان ف ان وطريق ان َوَطرف ه وجه يس شيُء إال ول ل

  .)5("الوجهين، وإذا َذمُّوا ذآروا اقبح الوجهين
ه                        : "قال صناعة ويوجب ضيه أصل ال ا يقت ه بم شعر، وآذب ا صدق ال ، وانا اذآر االتجاه التي يترامى اليه

  . )6("الشعراءوهو الذي يعتمده المطبوعون من 
ون صادقا،     د يك سي، فق ال النف داث االنفع ى إح ه عل أثيره، وقدرت ة ت ن ناحي شعر م ى ال د ينظر ال فالناق
ذ                     ال وحينئ والصدق فيه قادر على احداث االنفعال، وقد يكون صادقا والصدق فيه عاجز عن احداث االنفع

شهد ح                د است ه، وق را من ارابي          يكون الكاذب القادر على احداث االنفعال خي ول الف صدد بق ذا ال : " ازم في ه
الغرض المقصود باالقاويل المخيلة ان ينهض السامع نحو فعل الشيء الذي خيل له فيه أمر ما من طلب له                    

  .)7("أو هرب عنه
أنهم ال                 م ب ًا، حيث اتهمه ا عنيف شعر موقف ى ال وقد وقف حازم من المتكلمين الذين اشاعوا نسبة الكذب ال

شعر، ال م بال م له ضعف   عل م ب ا إتهمه ه، آم ى معرفت ة الطرق الموصلة ال ن جه ه وال م ة مزاولت ن جه  م
ا من                 د فيه بضاعتهم في النقد،ألن المقدمات اليسيرة في الفصاحة والبالغة ال تكفي ألن صناعة البالغة الب

  .)8("فهي البحر الذي لم يصل احد الى نهايته مع استنفاد االعمار فيها" إنفاق العمر 
ا يرى حازم ان مجيء المبالغة في شعر الشاعر لم يكن إعتباطًا وانما تحقق المبالغة هدفا يتوخاه     فضال عن هذ  

اد اسلوب االستقصاء في اداء المعنى                      الشاعر قد يكون هذا الهدف هو تكثير االوصاف وذلك من خالل  اعتم
ة     " الشعري ولذا يلجأ الشاعر الى     ا حقيق وهم ان له الغ    على انح  .. ان يخيل اوصافا ي ه ليب .. اء من المجاز والتموي

  .)9(.." وآذلك منهم من يستقصي االوصاف التي بها يكمل اتساق الفصول
رى التى                       ة الكب شعرية، وهو اآللي إذًا للتخييل عند حازم مكانة عظمى، اذ هو مقوم أساس من مقومات ال

ش      ر مقصود من حيث     " عر يعمد الشاعر الى تشغيلها واستغاللها البداع القول الشعري، فالصدق في ال غي
ة                            ل مخيل ل من حيث هي أقاوي هو صدق آما ال تكون االقاويل الكاذبة فيها مقصودة من حيث هي آذب ب

")10(.  
ذبها    وال وآ دق االق شعرية الص صناعة ال وهر ال ل ج شعرية )11(ألن التخيي ل ال    واالقاوي

نفس           "  ا ال أليف تقبله ة او ت ا هيئ دمات من حيث له ل ومن       بالجملة تؤلف من المق اة، ب ا من المحاآ ا فيه  بم
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  .56:المعاصر
  .86:  منهاج البلغاء)7(
  .88: ن. م ) 8(
  .238:المصطلح النقدي في منهاج البلغاء.  ، ظ292:ن. م ) 9(
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  :ومن هنا اخذ حازم القرطاجني على ابي تمام قوله. )1("الصدق، فال مانع من ذلك 
  

ضَّواِحيْ   وَد ال قى أُس ْتٍح َس ْوَم َف         َي

ا     ًا وَحِليَب ْوِت رائب ب اَلم  )2(ُآَث
  

  

وت     تحالة صيرورة الم ول الس ر المعق ستحيل غي ي الم ات ف ذه االبي ك ألن ه وت  وذل ب وألن الم ى حلي ال
ال يجوز وضع شيء من الواجبات او الممكنات وضع المستحيل وال ان يوضع المستحيل وضع                " اليروب، فـ   

  .)3(" شيء من ذلك في موطن جد وال في موطن هزل وال في حال اعتدال وال تحرج
ذا،              ة في ه ة، وال غراب ه   وتبدو أصالة حازم بشكل خاص في تناوله للخيال بنظرة جمالي ال بطبيعت  فالخي

ا                         دة، آم ار الجدي راز االفك ى اب ساعد عل ا ي احد اسس الجمال في الفن، فهو القدرة على ادراك العالقات، مم
شكل، وهو                      " ان له    ة ال ة المضمون وناحي القدرة على ايجاد تناغم بين جميع عناصر العمل الفني من ناحي

  . )4(" سها على التشكيلعنصر شغل دارسي الجمال آثيرًا، رغم انه هو القدرة نف
نهم    ان آل م دامى فك اد الق را من النق دا آبي ضية الصدق والكذب اخذت جه ه أن ق ذا آل ستنتج من ه ون
شاعر                             ه ال ا يقول ة م نهم من رأى مطابق ام، فم دي الع ه ومنهجه النق أثرًا بثقافت دها ت يوجهها الوجهة التي يري

ى ا               نهم من نظر إل ل والمنطق وم شاعر          للواقع ومقتضيات العق ه لل لصدق من منظار آخر أجاز من خالل
ادر            ر المناسب والق ه التعبي رى ان ذي ي الخروج على حقائق األشياء وصوًال بالتجربة الفنية إلى المستوى ال

  .على استيعاب انفعاالته تحقيقا للمتعة الفنية وتأثيرها 

                                                 
  . ص. ن . م) 1(
  .170/ 1:لخطيب التبريزيديوان ابي تمام شرح ا) 2(
 .115: تلخيص آتاب ارسطوا طاليس في الشعر: ظ ، 145: منهاج البلغاء) 3(
  .45:دراسات في علم الجمال: ظ ، 64: الخيال مصطلحا نقديا بين حازم القرطاجني والفالسفة) 4(
 



  

  المبحث الثالث
  

        معيار االبتكار والتقليد
  

ه،   يعد االبتكار في عا   لم الفن األدبي مظهرًا من مظاهر العبقرية المبدعة للفنان البارع الذي تعمق تجارب
اني أي أن                              ار والمع ه من األفك رة ذخيرت ه وآث ى عمق ثقافت يًال واضحًا عل داع ودل ى اإلب درة عل وتملك الق

ة   األديب المبتكر المبدع الينتج أدبًا أصيال دون ثقافة عميقة تمتد جذورها في ارض طيبة م   اذج االدبي ن النم
ذه                   ود ه ى خل د التي ساعدت عل ا سياج من االصول والتقالي م، يحوطه آلداب امته، وآداب غيرها من االم

ى                      ،اآلداب دى، ال اق اوسع م ى آف دفع االديب ال هذه النماذج االدبية بإصولها وقواعدها الموروثة هي التي ت
  ديد اساسه قتل القديم فهما وتمحيصا، وآماعالم خاص به يجدفيه ما يهيئه لالبتكار والتجديد، فكل ج

  .)1("وما الليث اال مجموعة خراف مهضومة" يقولون
الم                       د في ع وجاء حديث النقاد عن هذا المعيار انطالقا من اهتمامهم المتزايد بالكشف عن آل ما هو جدي

راث                   ى رصيدنا من الت نهم      االدب اومعرفة الثروة الفنية الجديدة التي اضافها آل اديب ال ى يمك ي، حت االدب
ار                د   (ان يحددوا له مكانته بين رآب الخالدين في عالم الفن فكان ان وضعوا معي ار والتقلي ساعدهم  ) االبتك لي

  .على الكشف ومعرفة آل جديد مبتكر
وا أن                             د ادرآ ه، وق اره وابتداعه في فن ووقف نقاد العرب طويال ليتحروا مدى اصالة آل شاعر وابتك

درة بحيث يعجز                       بعض الشعراء قد اتى      ة والن رة من الدق اني المبتك ذه المع بمعان لم يسبق بها وقد تكون ه
ده،                  الشعراء عن اخذها، واعترفوا لصاحبها بالسبق والتفرد، وعدم نزاعه فيها، وقد يكون منها ما يمكن تقلي

  .)2(وما يتنازع الشعراء حوله فيدعي آل من اتى بهذا المعنى انه هو صاحبه الذي اخترعه
ديم               وا ة، فنجد في العصر االسالمي تق ى طول العصور االدبي ى عل راع المعن ام بقضية اخت متد االهتم

ه        9الرسول االآرم    ه اول من                 9 المرئ القيس، في قول ار امرؤر القيسءألن ى الن شعراء ال واء ال صاحب ل
  .)3("احكم الشعر

ة     المرئ القيس انه اشعر الشعراء وقائده9اذ اثر تقديم الرسول االآرم       ي شعراء الجاهلي م الى النار يعن
ن الخطاب           : المشرآين، قال دعبل بن علي الخزاعي      اس  ) رض(واليقود قومًا إال أميرهم، وقال عمر ب للعب

ب  د المطل ن عب شعراء Σب ن ال أله ع د س   : ، وق
  .)4(امرؤ القيس سابقهم خسف لهم عين الشعر، فافتقر عن معاٍن عوٍر اصّح بصر

سها، أدق وأدل                     وفي هذا الكالم داللة ع     رة نف ذه الفك ر مباشر، ونجد ه ى نحو غي لى السبق واالبتكار عل
ادرة،                    Αفي وصف علي بن ابي طالب        ان اصحهم ب ه آ شعراء آافه،ألن ى ال ذي فضله عل يس ال  المرئ الق

ى        )6( والبادرة من الفعل بدر الى الشيء أي اسرع         )5(واجودهم نادرة  ه عن دو ان ى طرق        "  ويب بقهم ال ه اس ان
  .)7(" يطرقه احد قبلهمالم 
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شعراء              " ويبدو ان امرأ القيس      لم يتقدم الشعراء ألنه قال مالم يقولوا، ولكنه سبق الى اشياء فاستحسنها ال
ا     اء والمه ساء بالظب ول، ووصف الن ى الطل توقف عل اني، واس ن لطف المع ل اول م ه قي وه فيها،ألن واتبع

ين ال          رق ب صيد، وقرب مأخذ الكالم،                والبيض، وشبه الخيل بالعقبان والعصي، وف ا سواه من الق سيب وم ن
  . وفي آل هذا اختراع بين)1(فقيد االوابد واجاد االستعارة والتشبيه

دوح           ا يحرص المم اما في العصر االموي فقد ساهم المتلقي في الحديث عن المعاني المبتكرة إذ آثيرا م
داع     صر االب ه عن وفر في ذي يت شعر ال ديم ال ى تق صر عل ك الع ي ذل ار  ف ة، واالبتك ة الفني ث الوجه ن حي م

ال   ه فق ى معاوي د عل ل وف د ورد ان االخط الي فق ال  : الجم معها، فق ات فأس دحتك بأبي د امت ي ق ت : ان ان آن
ين            .شبهتني بالحية  شد البيت ساء، وان ل )2(واالسد او الصقر، فالحاجة لي بها وان آنت قلت آما قالت الخن .  فق
  :فقال االخطل

  :لت فيك بيتين ماهما بدونهما، ثم انشدواهللا لقد احسنت، وقد ق
  

دى   ع الَن رف وانقط ات الُع ت َم            اذا ُم

َصّرِد   ل ُم ن قلي ق إال م م يب  فل
  

سكوا  سائلين وام ّف ال            وُردت اُآ

دَّدِ    زن متج دنيا بح دين وال ن ال  )3(ع
  

  

ا      ونستنتج من هذا القول ان الممدوحين انفسهم ضاقوا باالوصاف التي ظلت تت            دهم، ينقله داول على موائ
د في                        ا يزه ا الحظن دوح وآم ه، فالمم االخرون عن االولين آما لو آانت شيئا دائم الثبات اليجوز الحياد عن
ئم                 د س و ق ا فه داحون ان ينهجونه م يخرق القاعدة التي ألف الم ه األخطل ان هو ل ذي سيخصه ب المدح ال

ل     اوصاف عصره، وامل ان يسمع من احد مثلما قالته ا          لخنساء، لذلك طمأنه االخطل بانه حري ان يأتي بمث
ل        ه، ويطور صوره قب ماقالته، ولكن بأدب وإقرار بقيمتها، وإستحسان لمعانيها، وهو ما جعله يشحذ قريحت

  .ان يتلفظ بيت واحد، فالناقد يبحث عن الجديد المبتكر ويرفض آل ممجوج مبتذل
رة االبت  ى ان فك ه ال ائز ط دآتور ف د توصل ال ديم  وق ي تق ديًا ف ارًا نق د اصبحت معي راع ق ار أو االخت ك

  .)4(الشعراء منذ أوائل القرن االول الهجري
يس في                               ار واالصالة فنجد االصمعي يمدح امرؤ الق اد في الحديث عن ظاهرة االبتك ومن ثم أخذ النق

  .)5("اتبعوا مذاهبهاولهم آلهم في الجودة امرؤ القيس، له الحظوة والسبق وآلهم أخذوا من قوله و: " قوله
د جعل االصمعي                       ه، وق ا لدي شاعرية وقوته فاالصمعي يدلل على ان امرؤ القيس امتاز باآتمال نضج ال

يس              " التميز والتفرد   " من المتضمن للجودة مقياس الفحولة وعنصرها االول الذي على اساسه قدم امرؤ الق
ى شخصيته،        والذي يشير الى الجانب االبداعي الخاص بالشاعر الذي يحمل           بصماته الخاصة به والدالة عل

ذي          داع ال ة آاالب ا فتبقى متألق ومذهبه في فنه، اما حدود هذا التميز والتفرد او صوره التي يظهر من خالله
  .النهاية له والصوره التي تعبر عنه

يارا نقديا في  ومن الدالئل التي تشير الى احتكام النقاد القدامى الى معيار المعنى الجديد المبتكر وعده مع       
ا اشعر                              اتم عن ايهم و ح أله اب ا س ا ورد عن االصمعي حينم نهم م المفاضلة بين الشعراء حتى المحدثين م

م            :وآيف ذاك؟ قال  : بشار اشعرهما، قال له   : "بشار ام مروان ؟ فقال     ر سالآه فل ا آث ألن مروان سلك طريق
ه و              وى         يلحق بمن تقدمه وان بشار سلك طريقا لم يسلكه احد فانفرد ب ون شعر واق ر فن ه، وهو اآث احسن في
  .)6("على التصرف واغزر واآثر بديعا، ومروان اخذ بمسالك االوائل

                                                 
 .49/ 1: العمدة) 1(
  : البيتان هما) 2(

ة   اِس ِمْدَح ُدوَن للن غ الُمه ا بل  فم
  

َضلُ     ك أف ذي في واال ال  وان اطنب
  

فُّ ا  ت آ ا بلغ اوالً وم رئ متن  م
  

َت أطَولُ           ذي ِنْل  من المجد إال وال
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  .47:فحولة الشعراء) 6(



 

سلكه احد      : "وموضع الشاهد في قوله    ه          " سلك طريقا لم ي شار واجادت ارات ب ى ابتك ارة عل ذه العب دلل ه ت
شار و               ر         في المعنى الشعري فقد الحظ الناقد ان المعاني الجديدة آثيرة في شعر ب ال شيء آثي ا من الجم فيه

د ان           اني، فالتولي ي المع داع ف راع واالب د واالخت موه بالتولي ا اس ديث عم ي الح اد ف ع النق شترك م و ي وه
ى   ) سرقة(يستخرج الشاعر معنى من معنى شاعر تقدمه او يزيد فيه زياده واليقال له          ذا عل اذا آان ليس اخ

م              . اليهاوجهه، اما االختراع فخلق المعاني التي لم يسبق          ذي ل المعنى المستظرف ال ان ب داع فاالتي ا االب وام
  :، ومن توليد المعاني ماجاء في قول بشار)1(تجر العادة بمثله

  

ي اُب َفراَقن َقط الِنق            َس

ه- إذ َراح -   اه َوُقلُب  )2( ُقرَط
  

  

ى           فقوله هذا يذآر بمعان للنابغة الذبياني ولكنه يختلف عنه في ان بشارا قد َولَّ              م يقتصر عل ه بحيث ل د في
ا، وتكشف                            د سقوط نقابه دها بع ا تتقي بي دما جعله ك عن ى ذل جعلها تتقي وجهها باليد فحسب، وانما زاد عل

  .)3(عن قرطها وسوارها
ى                     ه، عل اه وآنه ومن الباحثين من رأى ان نقاد الشعر والمعنيين به قد ادرآوا االختراع في المعاني بمعن

  .)4(غير ان االصمعي ربما استعمل له رديفا، ذلك هو االبداعانهم لم يستعملوه بلفظه 
د الجاحظ  ا في عه ـ255ت(ام ال) ه د ق داع والتقلي ان الحديث واضحا عن االب د آ ي االرض :" فق م ف اليعل

ديع                              ى ب ريم، او في معن ى شريف آ ب، او في معن ى غريب عجي شاعر تقدم في تشبيه مصيب تام في معن
ه                   مخترع إال وآل من جاء من ا       سرق بعضه او يدعي ى لفظه، في د عل م يع ه ان هو ل لشعراء من بعده او مع

  .)5("باسره فإنَّه اليدع ان يستعين بالمعنى ويجعل نفسه شريكا فيه
ر      ر غي د المبتك و الجدي ذي ه رع ال ديع المخت ى الب ا المعن دده منه ى اضرب متع احظ عل د الج اني عن فالمع

  .المسبوق وهي معان عبر عنها بالتشبيه

  وهو الجديد المبتكر اذ لم ) المعنى الغريب العجيب(ال عن هذا ذآر الجاحظ في نصه فض
ا      ا عجيب ون غريب احبه فيك ه ص سبق الي ة       . ي ع بقيم ذي يرتف المعنى ال راد ب ل االنف ع عام احظ م فالج

و                           ى تك ؤدي إل ا ي ا صلة مم ا ال يظن بينهم ين التشبيه،ألن التشبيه البارع هو الذي يجمع بين المتباعدين فيم
د      : " التشبيه البديع، وهذا ما اوضحه الجاحظ بقوله       ان ابع الشيء في غير معدنه اغرب وآلما آان اغرب آ

ان                                   ان اعجب آ ا آ ان اعجب وآلم ان اطرف آ ا آ ان اطرف وآلم وهم آ د في ال ان ابع ا آ في الوهم وآلم
  .)6("ابدع

سبق (فقد استعمل لفظة   ) هـ276(اما ابن قتيبة     اني    ) ال د ذآر ان     للحديث عن المع رة فق االصلية والمبتك
  :النابغة انفرد بمعان لم ينازع عليها ويقصد قول النابغة

  

درآي  و ُم ذي ُه ل ال ك آاَللي               فإَّن

عُ      َك واس أى َعن ُت أنَّ الُمنت  وان ِخل
  

يُبه   اَس  َس نعُش الن ٌع ُي َت َربي              وَأن

اطعُ      ُة َق ُه الَمنّي يُف ُأعيَرت  )7(َوس
  

  

م ثالث              وي رة عن قم أتي اعجاب ابن قتيبة بهذين البيتين ألن الشاعر استطاع ان يوجد ثالث صور معب
ة                    وة  المتمثل قمة االتساع المتمثله في الليل الذي يدرك آل شيء وقمة االنتعاش المتمثلة في الربيع، وقمة الق

يرضى ويقبل اعتذاره وهي     في سيف الموت القاطع، هذه القمم وصف بها ممدوحه الملك النعمان، فكيف ال            
ه، اذ            تطرب القارئ رغم بعد المسافة الزمنية، فضال عن هذا ان بالغة هذا الشعر تكمن في نجاحه في غايت

  .أصاب موقفا حسنا من نفس النعمان لما فيه من ايحاء بالخضوع والطاعة واالقرار بالفضل
شعراء الم    ) هـ296ت(اما ابن المعتز     اني ال ا بمع ان معجب ق       فقد آ ان يطل را ماآ حدثين في عصره وآثي
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  :حكم السبق واالبداع على تلك المعاني نحو وصفه لقول بشار
  

قة ّي عاش بعض الح ي ل اقوم اذن             ي

ا    ين أحيان ل الع شق قب  واالذن تع
  

  

  )1("معنى بديع لم يسبقه اليه أحد:"بأنه
ذي        فابن المعتز يرى ان الشاعر هنا لم يكن يصدر في شعره او سلوآه                   دي ال شاعر التقلي ا يصدر ال آم

ياء           ذهني او          ، يكتفي بتسجيل ما يقع تحت حسه من االش ق التأمل ال صفها عن طري او الصور يرصدها وي
ا يصوره                   ، العقلي، بل هو يرفض آل موقف      ة فكل م اة ذاتي ده من معان او تجربة او حتى معرفة ال تنبع عن

ة          او يتناوله من موضوعات ال تبقى موضوعا      ،من اشياء    ت خارجية، بل تتحول عند الشاعر اوال الى تجرب
اد      ، او الى رؤية وجدانية حين يخلع على االشياء صورته الخاصة لها          ، ذاتية شخصية  شاعر بايج فقد نجح ال

ة  سر طوق الرتاب ألوف ويك ى الم ذي يخرج عل ديع ال ى الب ن ، المعن تطاع م سيم اس و تج االذن تعشق وه ف
ه ؤثر ، خالل صورة وان ي ل ال الملتقيان ينق دثين  ،  ب ين المح ب الدارس ن اغل ّد م ى ع ن  ، حت ى م ذا المعن ه

  .)2(المعانى المخترعة
االت  د المغ دثين ح شعراء المح اني ال ز بمع ن المعت ذا  وصل اعجاب اب و ، فضال عن ه ه وه إنظر إلي

  :يصف قول مسلم بن الوليد
  

ه  وم وداع ماعيل ي اّني واس           ف

صل    ه الن ّروع زايل وم ال د ي ا لغم   لك

  

م  ده او أزره ًا بع َش  قوم ان اغ         ف

ل     س المح ن االن دنيها م الوحش ي  )3(فك
  

  

  .)4("وهذامعنى ال يتفق للشاعر مثله في الف سنة " يقول عنه ابن المعتز 
شعري زة للخطاب ال سمة الممي ز أن ال ن المعت د الحظ اب ة ، لق ين لغ د الفاصل ب صورة وهي الح هي ال

ك أن آ        ر، ذل ة النث شعرية      الشعر ولغ ة ال ات اللغ را من مكون صورة تبقى       ،ثي ر والتطور ولكن ال ة للتغي قابل
ل هي           ، المبدأ الثابت  في القول الشعري فالصورة هي لب الشعر، وهي ليست شيئا يضاف لتزيين المعنى، ب

ى      ، الذي جاء به الشاعر مسلم بن الوليد      ، جزء أصيل من المعنى الشعري     ،  وأي تغير يعتريها يبدل في المعن
وة          ادة وق ى اإلج ة عل صده عالم ذي يق ى ال ة المعن ه لخدم شبيه وتوظيف تعمال الت ى اس شاعر عل درة ال وق
ات    ق عالق سمح بخل شكل ي د ب ن جدي ياء م ى صياغة االش درة عل ر الق تم االَّ عب وة الت ذه الق شاعرية، وه ال

  .جديدة
ين ال    )  هـ356ت (اما ابو الفرج االصفهاني      شديد ببيت ه ال ّدهما من     فقد اعرب عن اعجاب ة ع بي العتاهي

  :والبيتيين هما، ابتكاره في قضية اوردها في آتابه
  

سها   ا ليلب ت به ل بعث           نع

دِ    ى المج شي ال ا يم ْرُم به   َق

  

رآها  صلُح أن ُاش ان َي و آ         ل

ّدي    راَآها َخ ُت ِش ّدي جعل  )5(خ
  

  

دوح فضال عن    وربما يعود اعجاب االصفهاني الى صورة التذلل التي اظهر الشاعر ن       فسه بها امام المم
ة                 ذي يعيش في عصر الثقاف د ال ة الناق ذا المدح الءم عقلّي اوصاف المبالغة التي نسبها للممدوح ويبدو ان ه

  .والتطور الحضاري، فالمعاني البسيطة التي اختارها الشاعر حققت او راعت مكانة الممدوح
ي       واستهوت الصور غير المطروقة الشعراء، فاظهروا غبطت     ول اب ل ق ن عقي ارة ب شدوا عم هم بها فقد ان

     :تمام

دٍ  وى َغ وف ن دْمع خ ستجير ال دت ت          غ

ِد    ّل َمْرق دها ُآ ادًا عن اَد قت وع
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  .ومنه قيل للسيد الشريف قْرُم ، 



 

ه  وت اّن رة الم ن غم ذها م             وانق

دِ      دود تعّم راٍق ال ُص دود ف   ص

  

  

  :الى ان يقول
  

ا     را ُمجمَّع ِو وف م اْح ي ل              ولكنن

ه   زُت ب دَِّدفُف شمل ُمب   االَّ ب
  

سكنا ًا ُم ام َنوم ي االيَّ م ُتعطن            ول

شرَّّدِ    وم ُم ه اال ِبَن ذُّ ِب  أل
  

  

   )1(هللا دره، لقد تقدم صاحبكم في هذا المعنى من سبقه على آثرة القول فيه: فقال عمارة
ى،    إذًا  ابتكار المعنى هنا آما يرى عمارة بن عقيل ال المعنى العام وانما االطا     ذا المعن ه ه ر الذي يرد في

ةفي                        شاعر من الوسائل المجازي تفاد ال شعر، فقداس ال صنعة ال وهذا فهم للمعنى صدر من شاعر يدرك جم
ه ان                              ستطيع خيال ب، ي ام االدي ر ام ًا واسعه في التعبي تح آفاق شعرية ألن المجاز يف شكل صورته ال شعره لي

ستطيع ان                ائل ي دة وس ه ع ا           يصول ويجول بحيث تكون امام ة الواحدة، ويصور فيه ا عن التجرب ر به  يعب
ول محسوسًا والمنظور مسموعًا، والمسموع                  "الفكرة الواحدة،    فينطلق خياله التحده حدود، فيصور المعق

منظورًا وآل ذلك عناصر ايحاء يستغلها االديب المبدع في نقل عاطفته او تجربته الى المتلقي فتشترك آل                  
  . )2(" التي يقدمها اليه االديب المبدعحواس المتلقي في تلقي الصورة

سمات            ) هـ370ت(اما اآلمدي    ر ال ا من اآث ى ابتكاره سبق ال ا وال اني واختراعه فقد رأى ان ابتداع المع
ة            " تميزا لقدرة الشاعر في شعره ومهارته فيه،ألن لطيف المعاني           ذه الخل تهم وبه شعراء وطلب هو ضالة ال

يس،ألن ا         شبيه                    دون ما سواها فضل امرؤ الق ديع الوصف ولطيف الت اني وب ذي في شعره من دقيق المع ل
  .)3("وبديع الحكمة فوق ما استعار سائر الشعراء من الجاهلية واالسالم
ام اذ ان                ي تم دى اب ه  "وقد رأى اآلمدي ان هذه السمة موجودة ل اس       -ل رة مآخذه من اشعار الن ى آث  عل

  : االمثله على ذلك قوله ومن)4(" مخترعات آثيرة وبدائع مشهورة-ومعانيهم 
  

ضيلة شر ف          واذا اراد اهللا ن

سودِ      سان ح ا ل اح له ت ات  طوي
  

اورت  ا ج ار فيم تعال الن وال اش       ل

ودِ    رف الع ْضل ع رف ف ان يع  )5(ماآ
  

  

يكمن ابداع المعنى في الوسيلة التي استعملها الشاعر لينقل لنا صورة الفضيلة التي ينشرها الحاسد دون                 
ه في صورة من                قصد منه و  شبه ب شبه والم م يضع الم شاعر ل شبيه الضمني فال ك من خالل اسلوب الت ذل

ى     ند ال ذي أس م ال و ان الحك ك ه ن وراء ذل صد م ب والق ن الترآي ان م ل يلمح ة، ب شبيه المعروف صور الت
المشبه ممكن، فالشاعر هنا لجأ الى اسلوب االيحاء بالتشبيه، من غير ان يصرح به في صورة من صوره             
ه      ار، ووج ا الن ود تظهره ب الع ال طي ه ح شبه ب سود، والم شرها الح ضيلة ين ال الف شبه ح ة، فالم المعروف

  .التشبيه العنصر الطيب، يكشف عنه ويظهره العنصر الرديء
اني   ا القاضي الجرج ـ392ت(ام ا     ) ه ة منه صفات مختلف صفها ب دة وي اني المول را بالمع ب آثي : فيعج

  :واما ما تمم به عدي الوصف، وأضافه الى المعنى المبتذل، بقوله: "لاالختراع والزيادة والفرادة، قا
  

ت   اُس فرّنق ه الّنع نان ايقظ          وْس

ائم   يس بن نة ول ه س ي عين  ف
  

  

و قلت                      أخر، ول ع من ت دم، وسبق بفضله جمي ه،          : فقد زاد به على آل من تق ى فصار ل ذا المعن اقتطع ه
  .)6("بعدت عن الحق والجانبُت الصِّدق وحظر على الشعراء ادعاء الشرك فيه لم ارني 

ه              ا هو ايضا آالم ينتقي ه مجرد آالم منظوم انم م يعد لدي د ادرك القاضي الجرجاني قيمة اللغة في الشعر فل لق
ة التبليغ              ة االولى من عملي اه في المرحل صاحبه اعتمادا على ما للشعر من غاية اساسيه تتمثل في التأثير ولفت االنتب
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ه ايضا ان يكون                      ولذلك وجب ا  ، ن يكون اللفظ مشتمال على قيمة جمالية تساعد الشاعر على بلوغ ذلك الهدف، وعلي
  .مطابقا للغرض مفصحًا عن المعنى دون تكلف مفهومًا من طرف الجميع

اد   ه بمصر، ويك ي اعترت ي وصف الحمى الت ي ف صيدة المتنب ال لق ذا المج ي ه اني ف ويتعرض الجرج
  :الجديد المبتكر، آما في قولهيذآرها آلها على انها من 

  

اء ا حي أن به ي آ            وزائرت

الم    ي الظ زور اال ف يس ت  فل
  

شايا   ارف والح ا المط ذلت له  ب
  

امي     ي عظ ت ف ا وبات  )1(فعافته
  

  

ات التي وصف                ،وهذه القصيدة آلها مختارة   " ثم يعقب عليها بقوله      ا واالبي ا مثله م ألحد في معناه اليعل
  .)2("اخترع اآثر معانيها وسهل في الفاظها فجاءت مطبوعة مصنوعةبها الحمى افراد قد 

د    ل وق ي اللي زور إال ف ذي الي الزائر ال بَّهها ب ي ش رة للحمى الت م صوٍر مبتك ي رس شاعر ف هم ال د اس لق
ى نحو يحقق              ا عل ة وقوانينه استطاع ان يمنح القصيدة طابعا خاصا يقوم على مبدأ التوسع والتصرف باللغ

شاعر                     المتعة واالث  احثين في  ان ال رى بعض الب ا ي ا يتوجه    " ارة، وهذا مايسعى الشاعر الى تحقيقه آم انم
ه       وازي ب ذي ي الي ال شكيل الجم ل الت ى يكم الق حت شاطها الخ ة ن ي اللغ ر ف ى ان يثي ا -ال ا - رمزي  واقعه

  .)3("النفسي، والفكري، والروحي، واالجتماعي
 َيْلَمح في معاني    - فيما يبدو    -عاني قد استنفدها القدماء، وهو      فانه اليؤمن ان الم   ) هـ392ت(اما ابن جني    

شهد        ا يست اني آم المتأخرين غزارة وآثرة وتنوعا، ولذلك جعلهم حجة في ذلك، يستشهد بهم في مجال المع
  .)4("والمولدون يستشهد بهم في المعاني، آما يستشهد بالقدماء في االلفاظ: "بالقدماء في مجال االلفاظ قال

ا خاصة            أي   ك الينبغي انكاره ودًا في ذل ان للمحدثين جه انه اذا آان للقدماء اصالة في ابتداع المعاني ف
ا وينتصر بإنتصارها،                          تكانة، وآل شاعر يحمل لواءه ر التعرف االس وان الشعر ثوره متجدده في التعبي

ه   ّذوا ب اظ والت ون من االلف وا عن المكن ورة فبحث ذه الث ى ه نهم ال دماء م وه وسعى الق ل ان ينتق وا "قب وطلب
  .)5("المعاني المعجبة من خواص اماآنها

د ترآز                  )  هـ  395ت  (وتحدث ابو هالل العسكري      د وق داع والتقلي شعرية من حيث االبت اني ال عن المع
حديثه، عن الصناعة وآيفية التعامل االدبي مع المعاني من حيث ان المعاني في النصوص اما ان يؤتى بها                  

ر ان                     مقتفيا فيها اال   أتي من غي ده ي ديب اثرا سابقا او ان يسلك فيها سبيال غير مطروق، فالمعنى المبتدع عن
  .)6(يكون له مثال يحتذى وانما يقع عليه الشاعر عند الخطوب الحادثة ويتبينه عند االمور النازلة الطارئة

رط                   دم ورسم ف ال تق م ان دور       )7(اما المعنى المحتذى او المقلد وهو ما يحتذي به صاحبه على مث  ومن ث
ة                          تمكن من مقارب ن ن ا يظهر ضعفا في دوره ول شاء مم داع واالن ع ال االب د والتتب الصانع فيه سيكون التقلي

  .حقيقته لمنزلة الصانع هنا
اني       اء مع المع ه االدب نهج تعليمي  -وهدف العسكري هو رسم منهج بالغي يتعامل  بموجب ة   - م  من جه

معاني بوصفه معيارا بالغيا تخضع اليه النصوص عند التقويم والمفاضلة  ويتعامل بموجبه البالغيون مع ال    
  .)8(من جهة اخرى

شاعر                ) هـ454ت(اما ابن رشيق     ك ألن ال اني المخترعة واالصلية وذل فقد ندب الشاعر على َطلب المع
ر                         " ه غي ا اجحف في ادة فيم ى والاختراعه، واستظراف لفظ وابتداعه اوزي د معن ه من   اذا لم يكن عنده تولي

شاعر                               ان اسم ال ى وجه عن وجه آخر آ ى ال المعاني او نقص مما اطاله سواه من االلفاظ، او صرف معن
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  .)1("عليه مجازًا الحقيقة
ل هو                " أي ان االديب اليحدث عمال اصيال بدون ثقافة عميقة،           سه، ب اء نف أة من تلق فاالديب الينبت فج
  .)2("ربة صالحة ثم تأخذ في النمو والتكوينآالشجرة الطيبة تضرب جذورها في اعماق بعيدة من ت

سميته              ا يمكن ت شعر في م ة التوصيلية لل ي الوظيف وتأآيد ابن رشيق على المعاني المبتكرة إشارة منه ال
ذه              ا تحقق ه ة التوصيلية انم سان، فالوظيف بالنافع والمفيد ليؤدي الشعر دورا ما في الواقع، وفي سلوك االن

أنها ان تفضي              "  واذا آان االمر آذلك فان الشعر        الغاية النغمية المباشرة،   االت من ش يثير في المتلقي انفع
شعر             ة المباشرة لل ه وجهات خاصة تتفق واالغراض االجتماعي ال، فيوجه سلوك المتلقي ومواقف ى افع ال

  .)3("آنصرة عقيدة دينية او آالمية، او الدفاع  عن مذهب سياسي او الدعاية لحاآم او طبقة 
ه، والعمل احد من                                فضال عن  ه قائل سبق الي م ي ا ل اك  شعرا مخترع ى ان هن ن رشيق ال  هذا توصل اب

  :الشعراء قبله نظيره، او ما يقارب منه، آقول امرؤ القيس
  

ا    ام أهُله دما َن ا َبع موُت اليه        َس

الِ      ى ح اًال عل اء ح اِب الم مو َحب  ُس
  

  

  .)4("سلم الشعراء اليه، فلم ينازعه احد اياهانه اول من طرق هذا المعنى، وابتكره و:"فانهم قالوا
ا                        ا، ومعاملته اني في خطابه ألوف المع ى م فالشاعر له نظرة منفردة للمرأة، تبدو من خالل خروجه عل
ا العشاق يراعون مشاعرها، فال                           ال اصول اتبعه ى سبيل المث ة عل ستحق، فلخطاب الحبيب المعاملة التي ت

ان إال لمن                   إال أن الن  . يتعرض لها الشاعر بسوء    داع واليأتي ار من مظاهر االب د واالبتك اقد الحظ ان التجدي
ك                    يدرك عمق التجربة التي يمر بها، فيصوغها على احسن وجه واآمله، وبشكل لم يسبق اليه، ومن ثم يمتل
ريين،                       ذين المظه شاعر ه تالك ال ا زاد ام راء، وآلم سامعين والق ى اعجاب ال مقدرة االقناع، واالستيالء عل

  .استحسان النقاد، واعجابهم بمعانيه وافكارهنال 
رهم، أي          عر غي ن ش عرهم م دون ش عراء يوآ اك ش يق ان هن ن رش ذا رأى اب ن ه ضال ع   ف

اختراع                     "  يس ب ادة ول ه زي د في ه او يزي ى شاعر تقدم ضا    ... ان يستخرج الشاعر معنى من معن سمى اي والي
  .)5(" سرقة اذ آان ليس اخذا على وجهه

  : ربيعة او وّضاح اليمن بمعنى امرؤ القيس الذي تقدم ذآره حين قالوهو ما فعله ابن ابي
  

دى    ُسقوط النَّ ا آ ُقط علين          فاس

رُ     اٍه والزاج ة الن  )6(ليل
  

  

ا في               أي ) المحصول (وهو آالم النجد بينه وبين بيت امرؤ القيس أي اشتراك في اللفظ او المنحى وانم
ا يصعب                  ان الفكرة واحدة واللفظ والطريقة مختلفا      ة مم ذه العالق ان ه ذلك ف ن عما جاء عند امرؤ القيس، ول

ى وتجدده رغم                 ساهم في تواصل المعن اآتشافه إال من طرف خبير بالشعر وفنونه وهذه من الطرق التي ت
  .قدمه

شاعًا ولكل شاعر الحق               ى يصبح م رع معن ا يخت شاعر لم ويبدو ان الذي ذهب اليه ابن رشيق هو ان ال
  .)7(دة منه ولكن عليه اال يدعي اختراعه وان يحتاط من السقوط في السرقةفي اخذه واالستفا

اال ان مصطلح التوليد يعد ادنى مرتبة من االبتداع وقد ادى تقسيم النقاد والمعاني الى مبتدعة ومخترعة                
ى     بيل المعن اد س يهم النق د ان ضيَّق عل ا بع شعراء إليه ه ال ي إذ اتج شعر العرب ي ال صنعة ف ول ال ى دخ ، ال

  .)8( وايهامهم اياهم باستنفاد المعاني- مهما آانت الظروف -باشتراطهم فيه عدم وجود سابق عليه  
فيرى ان المحدثين اآثر اختراعا للمعاني والطف مأخذًا  وأدق نظرًا السباب              ) هـ637ت(اما ابن االثير    
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ال  : "جاء هذا في قوله   تتعلق بالتطور الحضاري الذي بلغه العرب المسلمون في دولتهم بعد اتساعها             : ولو ق
ك               ه صوابًا،ألن المحدثين عظم المل ان قول ان المحدثين اآثر ابتداعا للمعاني والطف مأخذا وأدق نظرا، لك

  .)1("االسالمي في زمانهم ورأوا مالم يره المتقدمون
ان انتص                   دة في العصرالعباسي، وآ ارها فهو يعلل آثرة معاني المحدثين نتيجةألنتصار الحضارة الجدي

ه       ر خطاب ذلك، ويتغي ضا ب اثر االدب اي د ان يت ان الب ة فك ة والفكري اة المادي مل الحي ا ش ذا  " عام ان ه وآ
شعور      اة ال ا حي اول معه ة وتن ة والعقلي اة، المادي اول الحي ا، تن صار عام سهم   ..... االنت ه ح ذا آل ر له وتغي

  .)2("وشعورهم، فتغير لسان هذا الحس وهذا الشعور، وهو األدب
ه            ويوضح   ى او ابتداعه من خالل اتيان ابن االثير تأثير الحوادث وما يطرأ من االمور في اختراع المعن

  :ببيتن البي تمام في وصف مصلبين، هما
  

وامر    ون ض ي مت روا ف روا واس           بك

ّارِ      ربط الّنج ن م م م دت له     قي
الهم   م خ ن رآه ون، وم  اليبرح

  

فارِ       ن االس فٍر م ى س دا عل  )3(اب
  

  

ساق                :" همافقال عن  ام، ين ذا المق ل ه وهذا المعنى ممايعثر عليه عند الحوادث المتجددة، والخاطر، في مث
  .)4("الى المعنى المخترع من غير آبير آلفة

فهو يجد اختراع المعاني، هنا امرا تلقائيا وميسورا على انه يرى ان المعاني التي التاتي نتيجة حدث او         
ا أصعب                 وا: "حال هي اصعب مناال، في قوله      ر شاهد حال متصورة فإنه ما المعاني التي تستخرج من غي

شهم،   ان ال ه، إال جن ى مكامن م عل ُر اليهج ا س ان ألبكاره ا آ ٍر مم ال، وألم شاهد الح ستخرج  ب ا ي اال مم مث
ة بحجب           اني المحمي ى عذاري المع واليفوز بمحاسنه إال من دق فهمه حتى جل عن دقة الفهم، وللهجوم عل

  .)5("ن الهجوم على عذاري المعاني المحمية بحجب الخواطر البواتر ايسر م
دا، فضال عن             ره اصالة او تقلي شاعر او الكاتب في شعره ونث اع ال اذا قد يشتمل مضمون السبق علو ب

ه زارة علم ن   . غ و م ب التخل ك الكات شاعر او ذل ذا ال اني ه ن ان بعض المع رغم م ى ال ده، عل رة فوائ وآث
ن                     غموض مما يدل على ان السب      ذا رأى اب ى الغموض الفني وله داه ال ل يتع ق اليشمل الوضوح فحسب، ب

  :االثير ان المعنى المولد قد يكون غريبا مبتدعا وآما قال احدهم في وصف الفهد
  

اً     ار مع ه والنه ل  في افس اللي                  تن

ل      ن المق اٍب م صاه بجلب  )6(فقم
  

  

ه عن            فقد جاء حديثه    ) هـ684ت(اما حازم القرطاجني     اني  (عن االصالة والتقليد في معرض حديث المع
ا        : وهي) العقم ا ويخترعه دى اليه ا يهت ان وانم المعاني النادرة التي النظير لها، فهي غير مرتسمة في االذه

دل                             ك ي ة القصوى،ألن ذل غ الغاي ا بل شعر، فمن يلقه ا في ال ة العلي ببعض االفكار وتمثل هذه المعاني المرتب
  .)7(توقد فكره على نفاذ خاطره و

ي                                 ة، أي يعن ود في قوالب ثابت ابقة وعدم جم اذج س رار نم ي عدم تك فاالبداع الفني في نظر حازم يعن
وانين                         ة والق داع تجاوزا لكل القواعد الثابت د االب ستطيع ان نع تحوال الى آل ماهو مدهش واستثنائي، لهذا ن

يلته       الجامدة، اذ ان وسيلة االديب الى التأثير الفني والنفسي ل          يس اللفظ وحده، وليس المعنى وحده، وانما وس
الى هذا هي الصورة التي ترجع إلى اختيار االلفاظ، ووضعها في مواضعها المالئمة لها في الجمل ووضع   

  .الجمل بعضها الى بعض ليشاآل بعضها بعضا فيتم بذلك تأليف الصورة
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  المبحث الرابع
  

             المعيار االخالقي
  
  

ة العرب                      أدرك الع  ودة التي أنضجتها بيئ ا الخصال المحم ى أنه رب األخالق منذ القديم وتصوروها عل
ة،                 ة والعف والتي أسهمت آذلك في بناء الشخصية المتميزة للعربي مثل الشجاعة والعدالة، والصبر، والحكم

  .  لثأروالحلم والكرم، وقرى الضيف، وحماية الجار والوفاء، والبأس والنجدة والحمية، وإدراك ا
ه                              تم ب ا اه ا مم ار،ألن األخالق والحث عليه ذا المعي و ه را واضحا في نم ومما الشك فيه أن لإلسالم أث

  .اإلسالم وجاءت أحكامه وتعاليمه بأثر واضح في نمو هذا المعيار في نقد الشعر العربي
ى أساس                  رفض عل ول أو ال  مدى   وفي عصر صدراالسالم وضعت للشعر مقومات دينية وآان يلقى القب

  . األخالق القويمة، الفضائل المواعظ العفة، الهمة المروءة: ما يتوافر فيه من هذه المقومات
ه،             9وتكشف أحاديث الرسول      عن حبه للشعر وحثه على الجيد الكريم منه، فهو يأبى الفاحش والقبيح من

ه                 ا ال   " فهو يرى أن الشعر آالم يقبل ويرفض على وفق قربه من الحق ودعوته ل ا       إنم شعر آالم مؤلف فم
ة الكالم حسنه آحسن     "9 ويقول )1("وافق الحق فهو حسن ومالم يوافق الحق منه فال خير فيه    الشعر بمنزل

   )2("الكالم وقبيحه آقبيح الكالم
ين مواقف الرسول                ار تب ده بأخب ديم ونق  9وتحفل آتب السيرة والمغازي وآتب تاريخ األدب العربي الق

      :جل مالمح نقدية، من ذلك عندما سمع آعب بن مالك االنصاري ينشدمن الشعر والشعراء، وتس

م ا ودونه سان عن ى غ ل ات             اال ه

ع     يُره متنعن رٌق َس ن االرض خ      م

ة ل فخم ذمنا آ ن ج دنا ع             مجال

ع   وانُس تلم ا الَق ٍة فيه )3(ُمذرَّب
  

  

  

ول  ال الرس ا    : " 9فق ن دينن ل ع ذمنا وق ن ج ل ع ن    و)4("ال تق الم ع ويم للك ذا تق   ه
 يهذب شعر المسلمين من     9 للشعراء وحثهم على استيعاب معاني اإلسالم وألفاظة وآان الرسول           9 الرسول

دين التي هي تجسيد                          ة ال ة، بكلم ة جاهلي ي، ونزعة فكري ار قبل الفاظ الجاهليةألن آلمة الجذم تعبر عن معي
  .للفكر االسالمي

ر     ى ال ه عل ى ان ارة ال ن اإلش د م ه،       والب ع تعاليم ق م ي تتف اني الت ى المع الم عل رص اإلس ن ح غم م
ة آالحديث          دوافع فني شعراء ب ا ال فانناألنعدم بعض المعاني التي قد ال تتوافق مع ما يريده اإلسالم ويلجأ اليه

  . )5(آما في قصيدة آعب بن زهير.. عن المرأة او الخمرة
ن            اما في العصر االموي فقد استمر المعيار االخالقي في           ك ب د المل نقد المعاني الشعرية، فقد ورد ان عب

ذي اليتفق واالخالق                د من االدب المكشوف ال ه يع ذوق العام،ألن اقض وال ذي يتن مروان يستهجن الشعر ال
      :الفاضلة التي توصي بالستر والتحلي بمكارم االخالق جاء ذلك في رده على ابيات عمر بن ابي ربيعة

ريش ي ق و ال ان تعنفن شفيِق   ول ى ال ح األدن ول الناص   وق
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ا  ُت اذا إلتقين ي: لُقل               َقبلين

قِ      ِر الَطري ى َظه ا عل و ُآّن  )1(َوَل
  

  

ر عن دالالت تتوافق                       ة أو يعب ويأتي رفض عبد الملك بن مروان لهذا النص ألنه لم يؤدي معاني أخالقي
ذا إال إن          رغم من ه ى ال ة، وعل يم الديني يم       مع بعض الق شعر أخذت باالستقالل واالنفصال عن الق ة ال قيم

  .  الدينية واألخالقية في وقت مبكر من تاريخ النقد األدبي عند العرب
ز                 د العزي ن عب ة االموي عمر ب ار االخالقي في     )  هـ 101ت (فضال عن هذا نجد ان الخليف أثر بالمعي ت

ه        ر واالخطل في قول ى شعر جري ه عل ه آ  "حكم ه     اّن االخطل ضيق علي ع علي را وّس ول واّن جري ره الق ف
د طه         )2("اسالمه قوله وقد بلغ االخطل منه حيث رأيت          دآتورة هن ول ال اليصدر  : "  فمثل هذا الحكم آما تق

ذا                       شوء ه يًا لن ًا اساس ا مشجعا وباعث ه لتكون دافع وة والضعف في واطن الق اال عن متذوق للشعر، يعرف م
  . )3("ين النوع من النقد المبني على االخالق والد

ه عن                ستقل في شعر مجاال ي رى ان لل و ي شعر فه دين وال ين ال ق الفصل ب د اسهم االصمعي في تعمي وق
ب الموضوع        عره، ويه ة ش شاعر وقيم ين ال صل ب و يف ذا فه ة، ول يم األخالقي ن الق ه ع ستقل في دين، وي ال

شعر   ا، فال وط به شعر او الهب ة ال ي قيم اء ف ي االرتق را ف شعري دورا آبي ه -ال شر، وان - لدي ي ال  ادخل ف
ول االصمعي            - وهو مصطلح يقابل جودة الشعر       -الشعر  ) ليونة( ر، يق : "  انما مردها الى التعبير عن الخي

ا دخل                       وطريق الشعر اذا ادخلته في باب الخير الن، أال ترى حسان آان قد عال في الجاهلية واالسالم، فلم
رهم ال   ر وغي زة وجعف ي حم ن مراث ر م اب الخي ي ب عره ف عراء  ش ق ش و طري شعر ه ق ال عره وطري ن ش

شبيب وصفه             الفحول من مثل امرئ القيس وزهير والنابغة من صفات الديار والرحل والهجاء والمديح والت
  . )4(..."الحمر والخيل والحرب واالفتخار  

ساء وصفة الخمر وهو        ..ومضمون النص الذي جاء به االصمعي من حديث عن الهجاء             شبيب بالن والت
شاعر شعره في      ، يتفق مع مايريده الدين   قول ال  فضال عن هذا ان االصمعي قد اليرى غضاضة في نظم ال

ذا                    االغراض أعاله على الرغم من شدة تدينه فهو يدعوا الى ابعاد الشعر عن ميادين الخير والدين وربما له
  . رهمالسبب وغيره أبعد لبيد بن ربيعة وحسان بن ثابت عن دائرة الفحول وقدَّم عليهم غي

ة    شعرية نحو                      )  هـ  276ت(اما ابن قتيب رد في النصوص ال ة التي ت اني االخالقي رًا بالمع د اعجب آثي فق
     :اعجابه بقول ابي ذؤيب الهذلي

ا   ة اذا رغّبته نفس راغب              وال

ع     ل تقن ى قلي رّد ال  )5(واذا ت
  

  

مد مندور في ان ابن قتيبة قد غلبت   واتفق مع الدآتور مح)6("أبدع بيت قالته العرب "إذ علق عليه بقوله     
سيمه               )7(عليه النزعة الفقهية   ا في تق ة تأثيره ، وقد آان لسيطرة النزعة الفقهية واألخالقية على أراء ابن قتيب

  . الرباعي للشعر فهو ينبع من ذلك فقد آانت المعاني التي أرادها وعدها جيدة هي المعاني األخالقية
ين   ة ب اك صلة وثيق ل   والشك ان هن ن عوام العواطف الفاضلة م ة، ف ث الغاي ن حي االدب واالخالق م

اة   ر الحي ا مضطر للتعرض لخي سقوط وآالهم ه ال الدب، وتقي ة ل ة حماي ة واالسس الخلقي االخالق الكريم
  . يقويه ولشرها يعالجه ولهذا فالمعرآة بين االدب واالخالق قديمة

ه   ايرًا لموقف ًا آخر مغ ة موقف ن قتيب ا نجد الب ي  اال انن د تعرض ف ديني، فق ار ال ا يخص المعي سابق فيم  ال
ار  (مقدمة آتابه    اب              ) عيون االخب د ب ديني في االدب عن ار االخالقي وال وادر     (للمعي ح والفكاهات والن ) المل

  .)8(ورأى ان االدب يعرى من آثير من روحه ان اسقطنا هذا الباب منه
ه ان االدب            ومن الباحثين من يرى ان هذا الكالم من ابن قتيبة يدل ع            ه ووعي ي لدي لى صفاء الحس االدب
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  .)1(يضرب في آثير من مناحيه في غير ابواب الجد والرزانة
  : فقد استند الى المعيار االخالقي في نقده لبيت ابي نواس) هـ285ت(اما المبرد 

  

ٍل ن أم دنيَك م ف الُي             َآي

رِه   ن َنف وُل اِهللا ِم ن َرُس )2(َم
  

  

  

ر موضعه ألن حق رسول اهللا       هو لعمري"اذ يقول   ه،   9 آالم مستهجن موضوع في غي  ان يضاف الي
ا رسول                       )3("واليضاف الى غيره   ع به شريفة التي يتمت ة ال  ما يريده الناقد من الشاعر هو ان يراعي المنزل

شرف                "9اهللا  ة تت يهألن االم ام ان يضاف وينسب ال ذا االم اء ومن حق ه شرية جمع د للب ام القائ و االم فه
  . نسب اليه وليس بالعكسبال

ا  ن طباطب ا اب ـ322ت(ام سألة ) ه ل الم د حل ه -فق ذي - آعادت سي ال ر النف ا، فاستقصى االث يال دقيق  تحل
ال                             ذوق الجم يهم ت ع عل اس، فتمن د تكون متأصلة في نفوس الن يترآه تحدي النص االدبي للمشاعر التي ق

ه      ك بقول ه، ولخص ذل ا وا     : "الفني في ى آل م سكن ال نفس ت ا احوال       وال ه، وله ا يخالف ق مم ا، وتقل فق هواه
اذا                              ة وطرب ف ا اريحي ه وحدثت له ا اهتزت ل ا يوافقه ا م تتصرف بها، فاذا ورد عليها في حالة من حاالته

ه في شوق عارم            )4("ورد عليها ما يخالفها قلقت واستوحشت      شاعر تجعل شها ال سية التي يعي ة النف  ان الحال
شط                الى اعادة تشكيل تلك المعطيات ال      راه ين ذا ن ارًا مشوشة ل ات وافك ه صورا وذآري تي انطبعت في داخل

ة، اذ       ة والجمالي ه الفني ى خبرت ك عل ي ذل دا ف ا معتم ادة تنظيمه ة   " الع ار التجرب صور ان تي ب ان تت يج
  . )5("الشعرية هو بمثابة عودة النزعات المضطربة الى حالة االتزان

ى ال  سابقين ال اد ال ن النق ا م ن طباطب ل اب شعر،  ولع ي ال ي ف ب االخالق ة والجان ة الجمالي ين المتع ربط ب
ا المتلقي        " ألن  )اخالقية(فالمتعة الجمالية التلبث ان تتحول عنده الى وسيلة          تلك الحالة الممتعة التي يقع فيه

ر                  )6("تتجاوز فائدتها حد االستمتاع بالجمال المطلق      سحر ويكون اآث وة ال م آق ى الفه ا ال  اذ تصبح في نفاذه
ام              : "ر الجميل عندئذ هو آما وصفه ابن طباطبا       الشع و اللفظ الت ى، الحل فاذا ورد عليك الشعر اللطيف المعن

ّسحر                ذ ال ذ من نف د          )7("البيان، المعتدل الوزن، مازج الروح والءم الفهم وآان انف رغم من ان الناق ى ال  وعل
ة    صة والقيم ة الخال ة الجمالي ين المتع ربط ب ة(ي ان اآث ) االخالقي ه آ ة  لكن د المتع ى تأآي ا ال ر جنوح

م  ) الصدق (الجمالية،ألنها تتحقق في الفهم اوال، ومادام الفهم هو منبع الشعر فال غرابة ان يجعل عنصر    اه
  .)8(عناصر الشعر، واآبر مزاياه ألن الصدق صنو االعتدال الجمالي 

ه          ) هـ335ت(اما الصولي    ازح أن      ال: " فقد َحكَّم المعيار الديني في نقده وذلك في قول اد وال م  ينبغي لج
  .) " )9يلفظ بلسانه وال يعتقد بقلبه ما يغضب اهللا 

ة          اال انه ورغم قوله هذا يفصل بين الجانب االخالقي الديني والجانب الفني فكفر الشاعر ال يؤثر في قيم
اس                    : "شعره، وهذا جلى في قوله     م اشعر الن ى انه اء، عل ذين اجمع العلم ة ال ، امرئ   ما ّضر هوالء األربع

  .)10("القيس والنابغة وزهيرا واالعشى ُآْفرهم  في شعرهم وانما ضرهم في انفسهم
ومثل هذه التصورات تجعل النص        . إذًا هو يرى ان الكفر الينقص من الشعر آما ان االيمان اليزيد فيه            

ة ل    ًا،   الشعري غايتها، وتؤآد ضرورة الفصل بين المبدع وابداعه اوًال، وتهتم بالخصائص النوعي شعر ثاني ل
ذه              ة به ة،ألن العناي ات خارجي شعري، ومعطي ين النص ال ة ب د مقارن وليس معيارها في تحديد القيمة ان تعق

االخالق             ين العمل        " المعطيات انما تعني توجها نحو الدرس التأريخي والنفسي، فالعناية ب ات ب تم بالعالق ته
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  . )1("ره في السلوك أي تأثي- ومن ثم فانها تؤآد نتائج الفن -واشياء اخرى 
ة                  )  هـ 377ت(اما قدامة بن جعفر      اة العربي ذي طرأ على الحي التطور ال شعري ب فقد تأثرت رؤيته للمعنى ال

 بل انه يذهب في ذلك إلى وضع  )2(في عصره فلم يعد يرى ان فحاشة المعنى في نفسه التزيل جودة الشعر فيه           
ول ه فيق ه وتزآي ي تعترف ب دة الت ش: " القاع ى ال ضعة  اعروعل ة وال ن الرفع ان م ى آ ي أي معن  اذا شرع ف

وغ من                     وخى البل ة ان يت والرفث والنزاهة والبذخ والقناعة والمدح وغير ذلك من المعاني الحميدة او الذميم
  : وحين يتناول قدامة بن جعفر قول امرئ القيس)3("التجويد في ذلك الى الغاية المطلوبة

  

ُت َوُمرض  د َطرق ى َق ِك ُحبل             ٍعَفِمثُل

ولِ      ائم ُمح ن ذى تم ا ع  )4(فألهيُته
  

  

ى الجانب  ال ال ة الجم ة يرجع عل ي ان قدام ذا يعن ة، وه اد اخالقي ة بابع ون القيم ى من يقرن و رد عل فه
شعر         ة لل ى الخصائص الذاتي الشكلي، وهو امر يتصل بالنسيج والتصوير وبتعبير اخر يرجع علة الجمال ال

ر                   ) الصياغة(في جانبها الشكلي     ة التعبي ذي يحسنه ويقبحه آيفي ا ال ولذلك فان المعنى اليعيب شاعرا، وانم
  . عنه

ه ان       ) هـ370ت(واآلمدي   د ورد عن ان    "هو االخر من انصار جودة المعنى ودقته فق شاعر اليطالب ب ال
ع الضرر                         ه موق ى ان يوقع د يقصد ال ه ق اع بهألن أى  ور )5("يكون قوله آله صدقا وال ان يوقعه موقع االنتف

ة            )6(بعض الباحثين ان اآلمدي تقدم خطوة اخرى لقيم فاصال بين الفن والمنفعة اخالقية آانت او غير اخالقي
ذل                      الجود والب ة ب ة متمثل القيم االخالقي ه ب ذي يوجه عنايت د ال ديح الجي ار الم ى اعتب ذه ال ه ه وقد دفعته نظرت

  :وذلك نحو قول بشار
و اء وال الخ ك للرج يس يعطي              ل

اء      م العط ّذ طع ن يل  )7(ف ولك
  

تقص                    ) هـ392ت(اما صاحب الوساطة     و يتعجب لمن ين ه فه سابقين ل اد ال ر تحررا من النق فقد آان اآث
ة  ي الديان ذهب ف ساد الم دة وف ى ضعف العقي دل عل ي شعره ت دها ف ات وج ي ويغض من شعره البي المتنب

  : آقوله
  

ه   امي أنَّ ات الِته ُر آي          وأبَه

   )8(دى مالكم من مناقبابوآم واح  
  

  

شاعر لوجب ان يمحي                   : "فيقول أخر ال ولو آانت الديانة عارا على الشعراء وآان سوء االعتقاد سبب لت
  .)9("ولكن االمرين متباينان والدين بمعزل عن الشعر...اسم ابي نواس من الدواوين ويحذف ذآره

ه اليمكن في               انه يريد ان يقول ان ابياتا معدودة تنسب الى المتنبي يطع           ه او دين سببها في عقيدت ن عليه ب
ن   ه م ابلغ في الغ م و الب ه، وه شعره آل ن العصبية والهوى ان تعصف ب ة، المجردة م ضوء النظرة العادل
الفكر            ي ب شاعر عصر غن ه ال ذي يعيش في الجودة والحسن فضال عن هذا أدرك القاضي جيدا ان العصر ال

ضارية ال  وان الح ة واألل وم والثقاف ى    والعل ه ال شعر ودفع ى ال ي غن ر ف ا اث وارد مم شارب والم ة الم مختلف
دآتور    د رأى ال ن، وق وع والف ي الموض د ف   التجدي
ر في                      يس للهدف األخالقي أي اث روج شعرهم، ول اح للمجان إن ي ذي أت م هو ال عز الدين ان مثل هذا الفه

  .)10(تحسين الصورة او تقبيحها
ن  ي مواضع م اني وف ة ونالحظ ان القاضي الجرج اني األخالقي را بالمع اطة يعجب آثي ه الوس آتاب
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  :ويحتكم إليها في تفضيل جودة االبيات الشعرية نحو تفضيله لقول مسلم بن الوليد
  

ألُته   ا س ي اذا م ي ُيعطين              أُخ ل

دانيا       سؤال ابَت ّرض بال م ُأع و ل      )1(َول

  

ى            ادر ال م         اذ يراه يعكس صورة اخالقية تتمثل بالكرم الذي يتب ذا ل سؤال والطلب وله ل من دون ال  المقاب
ان                  تكن نظرة القاضي إلى ما في الشعر من المعاني فما وافق الدين والخلق قبله، وماصادمهما رده، وانما آ

  . ينظر الى اللفظ آما آان ينظر الى النظم نفسه والى المعنى آذلك أي آانت نظرته شمولية
اهر الجرجاني   د الق ا عب ـ471ت(ام د ) ه ة  فق ين ان وظيف د ب اة، فق ي الحي ؤثر ف شعر في نظره ي ان ال آ

وحي   ل ال ا مث صفة نعوت ذه ال تدعت ه د اس ر مباشر، وق شكل غي ر للعجب ب ام المثي ى االيه وم عل شعر تق ال
سامعون            ة    "والخفاء والهمس حيث تسرى نفس في نفس بدون ضجيج او قعقعة ليخرج ال ى التعجب لرؤي إل

  .)2("به مالم يروه قط، ولم تجر العادة 
ل              " وهذا ال يتم حتى يجترئ الشاعر        ار منكر وال يحف على الدعوى جراءة من ال يتوقف وال يخشى إنك

اء                 )3("بتكذيب الظاهر له     ك في خف  ولهذا فالشعر عنده يرفع ويضع ويحسن ويقبح ويؤيد ويدحض، وآل ذل
بس   "ن دعواه   إال ا)4("دعوى اإلآسير وقد وضحت"ويدعى  ) الكيمياء وقد صحت  (فيفعل فعل    ة تتل روحاني

  .)5("باألوهام واإلفهام دون األجسام واألجرام
ه    ق علي ا يطل ة نظر او م ة او وجه ضرورة رؤي ضمن بال ي يت رة(ان أي نص ادب ف ) فك ضمن موق تت

دآتور    د رأى ال رد، وق ع والف اة والمجتم ن الحي ي م تج االدب ستقال ) مصطفى ناصف(المن ا م ن آيان ان للف
ائر  ه عن س زا ب ةمتمي ة واالجتماعي ة الفكري تقاقها ... االنظم ة اش ة محاول ة االجتماعي ى الدراس ويعيب عل

ة                              ايير اجتماعي ى مع رى خطورة قصر دراسة العمل الفني عل خصائص العمل الفني من مجال آخر اذ ي
  . )6(واهمال ماعداها

رورا                  ي مواضع اخرى م ين   فضال عن هذا مّر عبد القاهر بالعالقة بين االخالق والشعر ف ريعا ح س
ن                     : " قال زل والعبث م ستعير لله وابعد ما يكون الشاعر من التوفيق اذا دعته شهوة االغراب إلى أن  ي
       :  يعني الدين، وقد استشهد لذلك بقول المتنبي)7("الجد

فاتٍ    ي رش ن فم فن م              َيترشَّ

د     ن التوحي ى م ه أحل نَّ في  )8(ُه
  

  

د                ،قة له بالدين    هذا البيت فبه اقوال بعضها العال      ة التوحي يس آلم وع من التمر ول ال "وهو أن التوحيد ن
  ).9(أبو حيان بلقبه: ومنه ُلقَِّب التوحيدي" إله إالَّ اهللا

م                           ذين رأو عدم الحك اد ال را من النق ذلك آثي د خالف ب وذهب الدآتور احسان عباس إلى أن عبد القاهر ق
 منهم موقفا،ألن اولئك وضعوا نظرية دفاعية خالفوها عند         على الشعر من الزاوية الدينية، وانه آان اصرح       

  . )10(التطبيق، اما هو فقد تحرَّج من اطالق العنان في خوض هذا الموضوع

                                                 
  .245:الثعالبي ناقدا واديبا:  ، ظ350:، والبيت في الديوان76:الوساطة: ظ) 1(
  . وما بعدها23: الشعر والدين:  ، ظ264:رار البالغةأس) 2(
  . ن ص. م) 3(
  .298:ن. م ) 4(
  .20-19:، االسالم واالدب407- 406:البالغة العربية: ص ، ظ. ن . م ) 5(
 . 185:دراسة االدب العربي: ظ) 6(
  .215:أسرار البالغة) 7(
  .  291/ 1: والبيت في الديوان) 8(
 . )وحد (مادة: تاج العروس: ظ ) 9(
  .376:تاريخ النقد االدبي عندالعرب: ظ) 10(



  

  المبحث الخامس
  

                     معيار السرقات

شعرا                      ى ال ا عل اد العرب وعابوه ا النق ء، اذ الحديث عن السرقات الشعرية قديم قدم االدب وقد فطن إليه
ك                                ا حوت تل دار م ى أصحابها، ومق سوبة إل ة المن ال األدبي ى مدى أصالة األعم اد الوقوف عل ّم النق آان ه

  .)1(األعمال من الجدة واالبتكار او مدى ما يدين به اصحابها لسابقيهم من االدباء من تقليد واتباع
د       ويرى الدآتور احسان عباس ان الدافع االول لنشوء هذه القضية هو اتصال            ة الناق  النقد بالثقافة ومحاول

  : أى ان من اسباب نشأة هذه القضية،)2(ان يثبت آفايته في ميدان االطالع
  . الترف الفكري الذي وصل اليه العلماء العرب )1(
 .  اظهار النقاد المكاناتهم في معرفة الشعر العربي من خالل الوقوف على السرقات )2(

ا،         هذا المعيار ) هـ216ت(وقد تناول االصمعي     اق المعاني بينهم شاعر وآخر، ودقق في اتف  حين وازن بين ال
شعراء ومن اشارته الى بعض                                    ا على ايدي ال شأة المعاني وفي تطوره ه حين سعى الى البحث في ن آما تناول

ه             ائال ل ا عمر ق شعراء سرق بعضهم بعضا،        : "المعاني المتشابهة وذلك حين سأل استاذه اب خبرني عن هوالء ال
      :  مثل قول امرؤ القيس: اذا؟ قلتمثل م: "قال

ا  َق منُهم رُف الِعت ان َتع ُه ُأُذَن               ل

َرب   ذعورٍة اّم َرب َساِمَعتي م  َآ
  

  : وقول طرفة
ا  َق منُهم رف الِعت ان َتع ُه ُأذَن                ل

د    ذعورٍة اّم فرق ساِمَعتي م  َآ
  

  

ه السارقون              فاالبداع المس  )3("التلك عقول رجال توافت     " فقال لي    اين في د، ويتب روق عنده يزهو بمعرضه الجدي
عد االقدمون السرقات ضربا من الفنية االدبية، أي انها مجال الحذق والمهارة، واليستطيعها آل        " حذقا ومهارة لذا    

دو                            اديب وانما الذي يقتدر عليها هو الحاذق المبرز الذي يستطيع ان يقطع صلة ما سرق بأصله وبصاحبه بحيث يب
ه                )4("أمام القارئ شيئا جديدا بعيد الصلة عن اصله القديم           سمعت  " فضال عن هذا اشار االصمعي الى السرقة بقول

  ثم أنشدني؟ : ُخْذ: يا ابا فراس، احدثت شيئًا؟ قال: لقيت الفرزدق في المربد، فقلت: ابا عمرو بن العالء يقول
  

َذفٍ    ْستعَمٍل ق ن ُم َة م م دون َميَّ            آ

ن   يسُ   وم ْستوَدع الِع ا ُت َالٍة به       ف

  

   .)5("اآتمها فلَضوالُّ الشعر احبُّ الىَّ من ضوالِّ اإلبل: فقال. سبحان اهللا، هذا للمتلّمس: فقلت: قال
دون                               رى شعراء يول ك ي ى جانب ذل ه، وال ه قائل سبق الي م ي ا ل اك شعرا مخترع رى ان هن  فاالصمعي ي

ون       بقه،            شعرهم من غيرهم، وان آل فن من الفن ن من س ى ف ان ال ضيفه آل فن ا ي ر تأريخه، بم ي، عب يرتق
  . ويبقى امر التجويد والبداع نسبيا، حتى يتهيأ لهذا الفن الفنان المبدع الذي يرتقي به اقصى غاية االبداع

دة  ه من الج اتي شعره آّل ى ان ي ا، بمعن ي شعره جميع دعا ف شاعر اليكون مب ي ان ال يس من شك ف ول
ار     در واحد من                          والخلق واالبتك ى ق صيدة الواحدة عل د التكون الق ل ق رهم، ب سامعين ويبه بحيث يعجب ال

                                                 
  .1:السرقات االدبية: ظ) 1(
  . 34:تاريخ النقد االدبي عند العرب) 2(
  .449:االصمعي وجهوده في رواية الشعر:، ظ5/430: ، العقد الفريد2/46: حلية المحاضرة) 3(
 .  141:السرقات االدبية) 4(
  .482: ، والبيت في الديوان2/281: بعيدة ، ظ العمدة: يق، وطريق قذفاسم الطر: والمستعمل176:الموشح) 5(



 

ا               بقه اليه شبيهات التي س الجّدة واالبداع، ومن الطبيعي ان تدخل شعر الشاعر صور آثيرة من المعاني والت
ه محفوظه              ل ب ة استعماال شعريا يتمث شعري  شعراء متقدمون عليه،ألن الشاعر اذ ينظم فانه يستعمل اللغ ال

دًا         ، الكبير  الذي درج عليه منذ الصغر       أتي شعره فري ى ي نظم حت ا ي ويبقى على الشاعر ان يجود ويبدع فيم
  .معجبًا

ه           ) هـ 232ت(وتطرق محمد بن سالم الجمحي         اهليين في قول ن      :"للحديث عن سرقات الج راد ب ان ق آ
ان تغي   عراء غطف ت ش ه، وآان شعر قليل د ال ان جي ان، وآ عراء غطف ن ش نٍش م ه ح ذ من عره فتأخ ى ش ر عل

     :وتدعيه، منهم زهير بن أبي سلمى ادعى هذه االبيات
ا   ة مثله ة الرزّي              ان الّرزي

ّلت     وم اض ان ي ي غطف ا تبتغ  م
  

ّرة  ي ذا م اب لتبتغ               ان الرآ

ت      شهور احل ل إذا ال وب نخ  بجن
  

ا إذا  ت لن ّدرع أن شو ال نعم ح              ول

ق     ن العل ت م ت نهل اح وعّل  الّرم
  

ة د آريه اس عن ر الن ون خي              يبغ

ت    اك وجّل صيبتهم هن ت م  )1(عظم
  

اب اشتراك شعراء العصر الجاهلي                     راد من ب شاعر ق ر من ال ذ زهي    االَّ أّنه من الممكن ان يكون أْخ
ك الم                 ة في ذل ك الطبيع شاهد تل ة، ووصف م اة والطبيع جتمع  ببعض المعاني التي آانت تعكس صور الحي

اة في                            شاهد الحي ذا العصر لتكرر م دى شعراء ه اني ل البدوي، فكان من الطبيعي ان تتكرر الصور والمع
  .)2(مجتمعهم او عصرهم

شعر        ) االقتباس والتضمين وبين السرقة   (فضال عن هذا ميز ابن سالم بين         فاذا استزاد الشاعر بيتا من ال
د       لشاعر آخر وجاء به في شعره آالمثل المجتلبا له،        اس وتضمين، فق ا هو اقتب فان ذلك ال يعد سرقة، وانم

  :روى ابن سالم عن خلق انه سمع اهل البادية من بني سعد يروون بيت النابغة للزْبرقان بن بدر
  

ه الب ل ْن الآ ى َم ذئاُب عل ُدو ال                تع

امي      ستثِفِر الح ربض الُم ي م  وتّتق
  

  

ل حين جاء                  هو ل  "فسأل ابن سالم يونس عن البيت فقال         تزاده في شعره آالمث ان اس ة اظن الزبرق لنابغ
  . )3("موضعه، ال مجتلبا له وقد تفعل ذلك العرب اليريدون به السرقة

شعراء                    ) هـ276ت(اما ابن قتيبة     سرقات في العصر االسالمي، واصبح ال سألة شيوع ال د عرض لم فق
ة ان           ن قتيب د ذآر اب يس       المخضرمون يأخذون من الشعراء الجاهلين وق ة الجعدي اخذ من امرئ الق  النابغ

ه آعب ر وابن ة، وزهي ن  .. والنابغ شماخ م ذ ال ذلك اخ ادي، آ ي ُدَواد االي ة واب ن النابغ ذ م ة اخ وان الحطيئ
  . )4(امرئ القيس والمسيب بن علس 

ا           شعراء بمع ا ال مَّ به ودة، التي أل سرقة المحم رة ال ال بفك ني لقد تناول ابن قتيبة السرقات بوصفها فنا، وق
ذا      ة اخرج     "القدماء، وأحسنوا فيها بما زادوا عليها، فألبسوها بذلك ثوبا جديدا غير ثوبها، وب ن قتيب يكون اب

  . )5("هذه القضية من دائرة االتهام التي وضعت فيها
دة محاوال اإلنصاف في                               ديم وصورته الجدي ى الق ين المعن وازن ب ة ان ي ن قتيب ذا حاول اب فضال عن ه

     :آان الناس يستجيدون لألعشى قوله: "  قولهالحكم جاء ذلك في
ذةٍ    ى ل ربُت عل أٍس َش               َوآ

ا   ا ِبه داويُت منه رى ت  وُأخ
  

     :إلى أن قال أبو نواس

                                                 
ر   :  ، ظ  738 -733 / 2:طبقات فحول الشعراء  ) 1( وان زهي اء                    334:دي ادة بيت اخر في رث ات مع زي ذه االبي د وردت ه  فق

رت حالال  صا : بنواصي هذا الموضوع واحلت : ذوعقل، وبجنوب نخل: االبل، وذو مرة: سنان بن ابى حارثه والرآاب    
  .   اول الشرب، والعلل الشرب الثاني: الدم، والنهل: أي دخلنا في شهر الحل والعلق: من قولك احللنا

  . وما بعدها116:الشعراء نقادا: ظ) 2(
شعراء ) 3( ول ال ات فح شعراء: ، ظ57 /1:طبق شعر وال ل   : ، ظ1/206:ال ري تحلي ام والبحت ى تم ين اب ة ب   الموازن

ة ستثفر139:ودراس ب    ، والم ي صفة للكل ه ، وه ه ببطن ى يلزق ه حت ين رجلي ه ب ب إذا ادخل ذنب تثفر الكل ولهم اس ن ق  م
  .الحامي

  .  وما بعدها2/563: الشعر والشعراء:ظ) 4(
  .188:، النظرية النقدية1/73: الشعر والشعراء) 5(



 

راءُ  وم إغ إّن اللَّ ومي ف ك َل                َدع َعن

داءُ    ي ال ت ه الَّتِي َآان ِي ِب  َوداون
  

  

ه الحسن            ...  ه ب ي                 وزاد فيه معنى آخر، اجتمع ل ه، وألب سبق إلي  في صدره وعجزه ولألعشى فضل ال
  .)1("نواس فضل الزيادة عليه

شاعر                      د ال ال، أي إن األحسن في األخذ ان يزي فهو هنا لم يعب اآلخذ بأخذه وذلك ألن الشاعر لم ينقله نق
ى المع                             سبق إل واس، وأذن فال ي ن ذا من فضائل اب د ه سابق، ويع ه ال اني فيما اخذ شيئا جديدا، لم يتعرض ل

سبوقا          ى م شاعر معن شعر، واذا اخذ ال واالبتكار فيها من احسن ما يصنع الشاعر ومن افضل ما يسمو به ال
اييس                            ا مقياسان من مق د مع ار والتجدي ه، فاالبتك سابق إلي اليه، حسن له ان يزيد فيه جديدا يتساوى به مع ال

ر ف                 د  تغي شعر ق ه الحظ ان ال واس اذ حصل تحول      جودة المعاني عند ابن قتيبة خاصة وان و ن ي عصر اب
ة            ة والثقاف سياسية واالجتماعي وال ال ع االح ي جمي ستغرق ف اد ت شبعة تك رة ومت باب آثي ل اس ر بفع وتغيِّ

ة                         )2(والحضارية ا هي جمل أثيره وانم وة ت ه وق ا سبب دون آخر في هيمنت رد منه اد ينف  لذلك العصر، واليك
ر الك  ى احداث التغي ي ادت ال ة الت ك االسباب محمول من العصر  االسباب المجتمع ى ان بعض تل ر عل بي

  .  واستمر يعمل في العصر العباسي ولكن بتأثير أوسع وأعمق وبأثر أآثر وأشمل)3(االسالمي
رآن              ) هـ285ت(اما المبرد    فقد التفت الى اخذ الشعراء من المعاني المبثوثة في النصوص النثرية من الق

اء   وال الحكم شريف واق ديث ال ريم والح ور   الك الم المنث ي للك ة الخف ي العتاهي ذ اب ى اخ شيرا ال ال م واالمث
ك الكالم       : " ونظمه قال  نظم ذل ار في ار واآلث وآان اسماعيل بن القاسم اليكاد يخلي شعره مما تقدم من االخب

ى مدى سعة حفظه                )4("المشهور ويتناوله اقرب متناول، ويسرقه أخفى سرقة       دلل عل ذه ت رد ه  وإشارة المب
     :عربي المنظوم والمنثور ومن األمثلة  على ذلك قول أبو العتاهيةللموروث ال

اتُ   ي ِعظ ك ل ي َحياِت ت ف                َوآاَن

ا     َك حيَّ ُظ ِمن وَم َأوع َت الي  وَأن
  

  

ك الوقت               "انما اخذه من قول      ال في ذل ه ق ه          : الموبذ لقباد الملك حيث مات فان ك أمس أنطق من ان المل آ
  . )5(" منك أمس وهو اليوم أوعظ، اليوم  

ة                          ي العتاهي ول وسماع اب ذا الق وربما لم يتأثر أبو العتاهية بقول هذا الملك إذ ال يوجد دليل على شهرة ه
  . له، ويبدو ان المبرد اراد توآيد سعة ثقافته في ما ذهب اليه

      : القيسإلى ان السرقة تقع عادة في معاني البديع وذلك نحو قول امرؤ ) هـ296ت(وتنّبه ابن المعتز 

ه      د ارض ن بع اح م ح الطم د طم                  لق

سا    ا تلب ه م ن دائ سني م  ليلب
  

  

     :أخذه الكميت فقال

دما    يس بع رئ الق ا الم ن َطمحن             َونح

بِ       ى نك ًا عل اح نكب ك بالطم ا المل  )6(َرج
  

  

سرقات                     ون من ال ذا الل ى ه ى إل ارة األول ذه اإلش ره في     وقد عدَّ الدآتور محمد مصطفى ه ذي شاع أم ال
  .)7(العصور المتأخرة

ق      ،اّال أّن الذي حصل هو توظيف لبيت امرئ القيس وليس سرقة             يس وتعلي ول امرئ الق بل هو اجابة لق
ول            ، فالطماح أسدي والكميت أسدي     ، عليه   سه فيق يس نف ا    :والكميت هنا يفتخر بما اثبته امرئ الق نحن منعن

  .ه امرؤ القيسوهو ماقال،امرئ القيس الملك بالطماح 
م         - خاصة   -فقد اباح للشعراء المحدثين     ) هـ322ت( اما ابن طباطبا العلوي      سابقين ألنه اني ال اول مع  تن

                                                 
 .  74:، ديوان أبي نواس173:  ديوان األعشى1/29: الشعروالشعراء) 1(
  .   وما بعدها81: حتى نهاية القرن الثالث الهجريالشعر في بغداد) 2(
  .    وما بعدها1/2: ضحى االسالم) 3(
  .221:دراسات في نقد االدب العربي:  ، ظ2/11: الكامل) 4(
  .35، 2/11: ن. م ) 5(
  .72\1: وديوان الكميت، 117:  والبيت في ديوان امرئ القيس27:البديع) 6(
ان       91:بيمشكلة السرقات في النقد العر    ) 7( د والبي ه في االدب والنق ز وتراث ن المعت ي اسد      529: واب اح رجل من بن ، والطم

 .بعثه قومه إلى قيصر ملك الروم في اثر امرئ القيس ليحول بينه وبين قصده بطريق المكر والخداع



 

  .)1(في محنة حسب تعبيره
شعري      ى ال د المعن ة بنق ار المتعلق م االفك ى اه شير إل ذا ي ه ه ي حديث ا ف ن طباطب لَّ  اب ا أن ، لع ومؤداه

  .ء سبقوه إلى المعاني فال سبيل له اّال السرقة الخفية من معانيهم الشاعر المحدث في محنة ألن القدما
  .)2(وهو اليقبل من الشعراء األقتداء بالمسيئ وانما االقتداء بالمحسن

ر معيب                ورأى ان زيادة اآلخذ على المعنى المأخوذ تتيح له فضل الزيادة، وآان هذا النوع من األخذ غي
م يعب                   واذا تناول الشاعر المع   : " لذا قال  ا ل سوة التي عليه اني التي قد سبق اليها فأبرزها في احسن من الك

  .)3("بل وجب له فضل لطفه واحسانه فيه
اني       ى المع د عل ر والتجدي ابع التغيي اء ط ى إخف شاعر عل ساعد ال ائل ت اك وس ا ان هن ن طباطب ورأى اب

ال  أخوذة ق دقيق ال       : " الم ة وت اف الحيل ى الط سبيل ال ذه ال لك ه ن س اج م اني    ويحت اول المع ي تن ر ف نظ
ا            ا والبصراء به ى نقاده ر الجنس            ...واستعمالها وتلبيسها حتى تخفى عل أخوذة في غي اني الم ستعمل المع في

  .)4("الذي تناولها منه
أخر                           إذا اخذ المت داع، ف صنعة واإلب ى ال وعنده ان ليس آل أخذ وتقليد معيبا، بل المعول قبل آل شئ عل

دم فأحسن التصرف في         ه من                      معنى المتق ر لفظه او تحويره والخروج ب ه بصورة من الصور سواء بتغيي
  . )5(موضوع آلخر فإنه يكون له واليعاب عليه

      : وفي احيان اخرى آان موقف ابن طباطبا مشوبًا بشيٍئ من الخلط، فهو في معالجته لقول  دعبل

لٍ    ن َرج لم م ي ياَس               ال َتعَجب

ِه َفبَك   ِشيُب برأس َحك اَلم  ىَض
  

  

     :يرى انَّه أخذه من قول الحسين بن مطير

د  أقحواٍن َجدي وم ب ّل َي             آ

   )6(َتضحك االرُض ِمن بكاِء الّسماِء  
  

ه،                            سبوقا الي ى م ان المعن اذا آ ظ، ف ى اللف ى ال ومن الجدير بالذآر ان ابن طباطبا هنا تجاوز قضية المعن
ه اب            ذهب الي ى في                  يظل فضل اللغة والصياغة وعلى ما ي ى ألن المعن م يأخذ المعن شاعر ل إن ال ا ف ن طباطب

  . )7(فهو أخذ الترآيب فقط الذي يقوم على معادلة الضحك والبكاء،البيتين مختلف
راحهم                        رون عن أف داعهم، يعب شكلون اب الهم ي سبحون، ومن وهج خي ا ي وللشعراء فضاءات متنوعة فيه

  . شابهون وتتردد المعاني فيما بينهموأحزانهم ، فالنص يمثل حقيقة مبدعة، وهم مع هذا يت
ة                فثنائية االبتداع أو االتباع مرتبطة بالقدم والحداثة وهذا التأسيس النقدي جعل موضوع المحنة او االزم

بقوا   " التي يمر بها االبداع العربي شاخصة وهذا التأآيد اصبح من الثوابت في لغة النقد فإن المحدثين                  قد ُس
  . )8("فصيح وخالبة ساحرةالى آل معنى بديع ولفظ 

ل                 وعلى وفق السياقات المهيمنة التي تجعل العالقة بين القدماء والمحدثين ضيقة وقائمة على سبق االوائ
ةألنها                           ذه الرؤي دة وفق ه ه ج ن تكون في د المحدثين ل ي عن اج االدب وسيطرتهم على مجاالت االبداع، فاألنت

  .  تداول المعاني لمن تقدمهم من الشعراءتقصر عملية االبداع عند الشعراء المحدثين على
دمهما       ،ان الشاعرين اذا تعاورا معنى ولفظا     " فقد الحظ ) هـ335ت(اما الصولي    سبق ألق ا فال او جمعاهم

ك                    إن اشكل ذل ًا، ف سنا، وأولهما موتا، واألخذ ينسب الى المتأخر، وان آانا في عصر ألحَق بأشبههما آالم
   .)9"(ترآوه لهما

ان                        " االبداع"م  لقد آان لمفهو   ان يفترق ام، معني ي تم د حول مذهب اب ا آتب من نق الذي ورد ذآره في م
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ا   ي االصل اولهم صلين ف ا مت داع:"وان آان اني    " االب تنباط المع ي اس ار ف راع واالبتك رادف االخت ذي ي ال
ى ذا المعن ا: وصياغتها ويتضمن ه ة، وثانيهم ارة والطراف ع الجودة والمه دة م داع :"الج ذي " االب ي ال يعن

ة  -  احد فروع البالغة    -استعمال فنون البديع     اق والتوري ة مذهب    ..  ومنها الجناس والطب ويتضح ان لطبيع
وم                د دالالت مفه داع   "ابوتمام في التجديد، واسرافه فيه اثرًا آبيرًا في تحدي اد        " االب دى النق اه ل ه معن وتوجي

ه        شعراء يعمل ال          "ومنهم الصولي الذي يرى في يس احد من ال ا         ول سه فيه ى نف ا ويتكئ عل اني ويخترعه مع
  . )1("اآثر من أبي تمام، ومتى أخذ معنى زاد عليه، ووشحه ببديعه، وتمم معناه

سرقات                              ضية ال ي ق ره ف ى واث ظ والمعن ن اللف ه م ي موقف ة ف از شعر الحداث ى امتي صولي ال ويشير ال
ى                 "فيرى ان    ة ال ذا آالمنتقل ا ه ى وقتن شار ال الم          الفاظ المحدثين من عهد ب رب وآ اظ اق دع والف ان اب مع

  .  )2("ارق وان آان السبق لالوائل بحق االختراع واالبداع والطبع واالآتفاء
ة من                     فالناقد هنا يؤآد على الوضع التاريخي واالبداعي الذي تمربه لغة الشعر فاالنتقال في شعر الحداث

ق     طور لغوي يحمل شروط والدته الى طور ابداعي اخر له مواصفاته اذ م          م في خل ارس المحدثون دوره
دماء والمحدثين      دنا في شعر هؤالء      " لغة أخرى توائم ظرفهم الحضاري فوضحت الفروق بين الق د وج فق

به     ك اش ع ذل عرهم م ا وش سنوا فيه ؤالء واح ا ه َأتى به ا ف أوا اليه اني اوم ا ومع دماء به تكلم الق م ي اني ل مع
  . )3("بالزمان

دائب       فالمحدثون على هذا التقرير اآتشفو   سبب بحثهم ال دماء ب ا الق د اليه ا مناطق جديدة في الوعي لم يهت
اني،   ستوى المع ى م دماء عل رى ان الفضل للق ن ي ى م رد عل ك ال ن خالل ذل د م اول الناق د ويح عن الجدي

  . فالمحدثون لهم انجازاتهم على هذا المستوى ايضًا
ه             فقد رأى ان السرقة التتم اال في البديع       ) هـ370ت(اما اآلمدي    سبق الي م ي ذي ل  من المعاني والمبتكر ال

شر                          ضياء ب ي ال ال اب وذلك ألنه الحظ ان غيره من النقاد يعدون آل اشتراك في معنى او لفظ سرقه من امث
ه                 : "بن تميم وذلك في قوله     ه، فجعل شعراء علي اع ال ه وتجرى طب اس في شترك الن ا ي د ذآر م دناه ق ألننا وج

  . )4("ديع الذي ليس للناس فيه اشتراكوانما السرق يكون في الب، مسروقا
  :وعلى هذا االساس خطَّأ اآلمدي ابا الضياء الذي ادعى ان قول البحتري

  

ه  م ُتحلِّ ا ل زُل م اُء الج ان العط               وآ

وِر   ر ُمن َروض غي َل ال شرَك ِمث  )5(ِبِب
  

  

  :مأخوذ من قول أبي تمام
  

ا اذا م ة ف شر روض ا الب                إنم

ان ب   ديرآ ٌة وغ  )6(ٌر فروض
  

  

ى                         : " فقد علق عليه   ر محظورة عل اظ غي شر والروض وااللف اق اال في ذآر الب ين اتف ين المعني يس ب فل
  .)7("احد

تعمالهم                        ي اس شعراء ف ق ال اذا اتف اس، ف ين الن ائع ب ام ش و ع فاآلمدي هنا تنبه إلى أن من االلفاظ ما ه
ذه االل             ل ه د سرقة، ومث ر              هذه االلفاظ فان ذلك اليع اعردون اخر، وتعب ى ش تعمالها عل اظ اليحظر اس ف

ن خالل    اد م ا النق ر عنه شعراء وعب ها ال ة عاش ة عميق داث عن ازم ومة باالح شعرية الموس ة ال التجرب
اني     شاعر المحدث      ! طرحهم للسرقات وقضاياها، وهذه االزمة مرّدها نفاد المع دمون لل ق المتق م يب اذ ل

 معنى طريفا االاستلهموه فاتسع رصيد المعاني المتداولة وضاق          -   او هذا توهم بعض النقاد والشعراء      - 
ن            ) المهمل(عبر تراآم التجربة االبداعية العربية رصيد        ستحيل اال لم داد الم ي ع حتى امسى االبتكار ف
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ة                    ) الفذاذة(و) العبقرية(الهمته   اني القديم د صهر المع أخر اال ان يعي شاعر المت ق لل م يتب نزرا يسيرا، فل
  ).1( صوغا اليبقي من سالف الكالم اال أثرًا اليكاد يلمس من فرط البراعة في اعادة النسجوصوغها

شعراء     ن ال بقه م ن س اني م شاعر مع ذ ال ضية اخ ي ق سامحا واضحا ف دي ت ر اآلم ذا اظه فضال عن ه
ذا            ال والنسج على منوالها شريطة ان يظهر المعنى الشعري بحلة جديدة تشمل اجادة المعنى والتفنن فيه ل :  ق

شعراء وخاصة                  "  ر مساوئ ال ان ما ادرآته من اهل العلم بالشعر لم يكونوا يعدون سرقات المعاني من آبي
  . )2("المتأخرين اذ آان هذا بابا ما تعرى منه متقدم وال متأخر

  : ومن االمثلة التي جاء بها قول مسلم بن الوليد وهو معنى سبق اليه
  

ه     ن طبيعت د م ستطيع يزي               الي

ا    روف احجام رؤة والمع ن الم      ع

  

  : اخذ ابو تمام المعنى فكشفه واحسن اللفظ واجاد فقال
  

هُ      و َأن ى ل ف حت سط الّك وَّد ب                تع

ه    ُه أناِمُل م ُتجب بٍض َل ا ِلق  )3("َدعاه
       

ة هيئت      لقد استفاد الشاعر ابو تمام من اللغة آأداة معبرة، ومرنة وذات ايقاع بديع، فهي واال               اليب الفني س
ا                              ا بم ام معجب و تم ان اب د آ ة وق ر اعتيادي ة بصور غي ارة، باستعمال مجموعة آلمات متدفق له فرصة لإلث
اد تختلف عن    ى صورة تك ه عل ه واخراج ن وتنميت زيين الف ا ت د به ة، يري ن ادوات فني عره م ي ش ذه ف يتخ

ن نفس منبعه  اءت م ي االصول او ج ا ف ترآت معه ديم، وان اش ا صورة الق ال منبع ن الخي ذ م و يتخ ا، فه
اظ                      ه ان ينتقي االلف ومنطلقا ليقيم بنيانه الشامخ عليه في آل ما يهدف اليه من تأثير وإثارة، وهذا يقتضي من

  . )4(الصالحة والقوية والتي تحكي تجاربه وتصورها بصورة واضحة
شهورة المتدا     اني الم ى المع شير ال ان ي ه آ دي ان سب لآلم ي تح ور الت ن االم ن  وم ه ع اء حديث ة اثن ول

السرقات وعقب آل مثل تطبيقي يتوقف عنده وهذا يدل على ثقافة الناقد ومدى تمكنه ومن االمثلة على ذلك                  
  :"قوله عن بيت البحتري الذي ظنه ابو الضياء مأخوذا من ابي تمام

  

ال   ارِم والُع م بالَمك ُت َيحُل                 ويبي

لَّ َمناِم       ُد ُج ون الْمج ى يك  هَحتَّ
  

  

  : اخذه من قول ابي تمام
  

ن م َيك ُه َفل وم ِمن رى الَن ود مج رى الج                    َج

المِ      اٍن بح ماٍح أو َطع ر َس  بغي
  

  

وا      أن يقول وهذا آالم موجود في عادات الناس ومعروف في معاني آالمهم، وجار آالمثل على السنتهم ب
ال  .... ام وفالن اليحلم اال بفالنه من شدة وجده بها لمن احب شيئا او استكثر منه، فالن اليحلم االبالطع         واليق

  . )5("لمن آانت هذه سبيله سرق وانما يقال له اتفاق
د ان يجعل الموضوع محدوداألن                     و يري شعري فه فاآلمدي يتحرى مالمح االبداع والتجديد في النص ال

د حد           الكثير من المعاني مشترآة بين الناس واذا توسع الناقد في بحثه ووسع               م يقف عن ه ل ه    " مفهوم ل ان ب
ا    شعراء جميع وا ال ول واتهم ي الق رفوا ف ا اس ا لم رأي اساس ذا ال اد ه ى النق و تبن شاعر فضال ول ل لل اليجع

  .)6(بالسرقة
ه                   ) هـ384ت(وذهب المرزباني    ك في قول ا لآلخذ وذل أخوذ حق ى الم ا المعن : الى تحديد الصفات التي به

ستحقه                 وحق من أخذ معنى وقد سبق اليه ان       " ى ي ه حت ه في  يصنعه اجود من صنعته السابق اليه او يزيد علي
  . )7(فاما اذا قصر عنه فانه مسيئ معيب بالسرقة مذموم في التقصير
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د في               "ثم يتوسع المرزباني بعض الشيء في توضح رأيه فيقول           ى يزي شاعر في سرقته حت ذر ال وال يع
الم األول، أو ي أجزل من الك أتي ب ى اوي ه، إضاءة المعن ه وال يفتضح ب ى يفضح ماتقدم ذلك معن ه ب سنح ل

   .)1("وينظر الى ماقصده نظر مستغن عنه الفقير إليه
ه              ،وهذه الرؤية تدل على أن العمل الشعري خلق خيالي أوال            ع أو يتخذه أرضية ل اول الواق ان يتن وإذا آ

ا يض  ه بم ع علي ع ويرتف ى الواق سمو عل ه ي ه الحدث والموضوع إال ان ستمد من ق للحدث أو ي ن تزوي يفه م
ا أو                          يس وظيفي شعر ل ع فهدف ال الم الواق ايرة لع وتكييف ألخالق الشخوص ثم تقديم ذلك آله في صورة مغ
يس                    شعر فل ذي نجده في ال سيق الكالم ال ا تن ا هي، أم ة آم ائق ثابت ل الحق ه أن ينق تعليميا، وليست الغاية من

  . )2(سوى تنسيق للتجربة
ذا    ) ـه392ت(أما القاضي الجرجاني   سرقات ورأى أن ه ه عن ال اب  :" فقد ذآر هذا المعيار أثناء حديث ب

توفاه،             ه اس ه، والآل من أدرآ ه أدرآ الينهض به إال الناقد البصير والعالم المبرز وليس آل من تعرض إلي
  .)3("واستكمله ولست تعد من جهابذة الكالم، ونقاد الشعر حتى تميز بين أصنافه وأقسامه

ة                       ويتمثل موقف القا   اني العام اس والسرقة في المع ه الن ا اشترك  في ضي الجرجاني في انه السرقة فيم
د                ره، وق ه من غي و احق ب والشائعة بين الناس وان الشاعر متى ما اخرج المعنى بصورة جميلة وجديدة فه
دي         ة الته ي ناحي سبق ف رع بال ون للمخت وا يحكم شعراء فراح ين ال ة ب ى الموازن اد ال ر النق ك النظ ر ذل ج
ى                       ة عل وان الزاهي للمعاني، آما اخذوا يقضون للمولدين المبدعين بالبراعة في التصوير، وفي اضفاء االل
يئا                 ة، ش ا من لمسات فني ا وضعوا فيه ا تصبح بم الصور الفنية التي يكونون قد سبقوا الى فكرتها، غير انه

ى                 وم عل ذي يق سرقات، ال ده لل ة         جديدا، وقداوضح القاضي منهجه التطبيقي في نق  اساس البحث عن الحقيق
ى                    م والخطاب موجه ال دبر وعل ق دون ت ام التي تطل سرقات من االحك دفها تخليص ال ة ه بنظرة نقدية ثاقب

  .الناقد الذي يتناول نقد السرقات الشعرية
سرقات                       ذي آانت ال لقد عمد القاضي الى معايير في نقد السرقات وفرت له فرصة الدفاع عن المتنبي ال

اج فكر                   ابرز ماوجه إل   ايير من نت ذه المع م تكن ه ه، ول يه من تهم، البعاده عن االبداع واالختراع في معاني
ه                  ذآر إلي ضيلة ت ك ف ة، فكانت تل سرقات     "الجرجاني وان توسع فيها وافاض وجعلها مقنع د ال ل نق في تحوي
  .)4("الى منهجية علمية، قام اآثرها على الموازنة بين المعاني الظهار تميز ابي الطيب

بقية                        رى أن اس و ي اني، فه ى القاضي الجرج شعري عل فضال عن هذا سيطرة فكرة االولية في المعنى ال
ل األول ومن                   ا هو االصل، وهو القائ القديم الى المعنى، هي التي تؤسس مفهوم السرقة أي أن السابق زمن

ا                الي والت رع، وهو الت و الف ا الالحق فه ه أم أخوذ من وع والم ول   ثم فهو المسروق والمتب و يق ذا فه : " بع، ول
ومتى انصفت علمت أن اهل عصرنا ثم العصر الذي بعدنا اقرب فيه إلى المعذرة وابعد من المذمةألن من                  

  . )5("تقدمنا قد استغرق المعاني وسبق اليها وأتى على معظمها
أ                             ذا الت شعراء شرط أن ينطوي ه ره من ال اني غي أثر بمع شاعر الت ثر إال أن القاضى يرى أن من حق ال

  :على الزيادة البديعية المحسنة للمعنى نحو قول احمد بن طاهر
  

دي    َصنائع ِعن و ال وهم أب             وأب

دي   صنائِع عن ّد بال ين اعت  ِح
  

  

  :وقال ابو الطيب
  

ةٍ    ٍة مجّلل م نعم م وَآ              َفك

دها      َك مول ان من ا آ  ربّيته
  

  . )6(، وهو حسن)ربيتها(فاخذ الوالدة وزاد فيه 
وم                           فهو   ة أي أن مفه ه ظال من مالمحه الفني ه الخاص وألقى علي يرى أن المتنبي قد طبع ماأخذه بطابع
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اني                    الزيادة في المعنى واالحسان فيه على ما يبدو عند القاضي أن يأتي البيت بالفاظ جزلة وباتساع في المع
ة خاصة به وربما تحول بفعل       ومتى تحمل المعنى هذه الزيادة وسعد بها تكونت له فني         . ودالالت االلفاظ فيه  

ه                  ه ومعاني رد في توظيف معارف المتنبي منف ايرة ألصله األول، ف اير آل المغ هذه الفنية الى شيء اخر مغ
  .حتى وان بدت مأخوذة من غيره ليس بالنقل فقط وانما بالجمع بين اآثر من عنصر في التوظيف الواحد

آخرألن هذا النقل للمعنى من شأنه أن يوجد نوعا من واجاز القاضي للشاعر أن ينقل المعنى من غرض الى   
  :الطرافة والجدة عن المعنى تبعث النشاط في نفس المتلقي نحو قول الشاعر

  

ه  كو إلي ا اش ت فؤاده                  اتي

ام      ن الّزح ه م ص إلي م اخل  فل
  

  

  :وقال ابو الطيب وهو منقول الى معنى اخر
  

تٍ    ّل بن دي آ ّدهر عن ت ال                 ابن

ام       ن الّزح ت م لت ان ف وص  )1(فكي
  

  

ه،ألن          ) المتنبي(فهو هنا يرى أن الشاعر الالحق أي         ى ب قد فاق السابق في المعنى الذي اخذه لذا فهو اول
ن      ضال ع سابق ف ى ال ى المعن دا ال ى جدي ذي اضاف معن اني ال ى الث شاعر األول ال د ال ن ي رج م ر خ االم

ذه   وق صاحبه وه دا يف ا جي ه اخراج تقالل    اخراج ه واس ه وتفوق اس نبوغ ا يق ه، وبه ة تحسب ل ة بارع  لفت
  .شاعريته

ى اخر، أو من                        ويبدو أن سبب تأآيد القاضي على الكشف عن السرقة الخفية بنقل المعنى من وصف ال
دانهما فال                           د مي ى إن ابتع ين حت شابه المعني ى آشف ت غرض الى آخر، يعود الى رغبته في إثبات قدرته عل

  :لغرض أو الوزن أو القافية وهذا ما أآدَّه بقولهقرب بينهما في ا
ا،                         "  ا بينهم ة م ذآي عرف قراب ا الفطين ال ين متباعدين، واذ تأملهم فإذا َمرَّ بالغبي الغفل وجدهما اجنبي

  . )2()والوصلة التي تجمعهما
  .)3(:ومنه أخذ ابو نواس معنى آثير عزة في الغزل ونقله الى المديح، في قوله

  

ي   صّور ف ك ت ه مل وب مثال   القل
  
  

ان      ه مك ل من م يخ ه ل     فكأن
  :)4(وقول آثير هو

ا ا فكأنَّم سى ذآره                  اريدألن

بيلِ    ّل َس ى ِبُك ي ليل ُل ل  تمّث
  

ى اخر ليخفي                     وان آان المعنيان متشابهين فال اظن الشاعر وضع نصب عينه نقل المعنى من غرض ال
ع                سرقته بل انه معنى متأت من ثقافة الشاعر          ذي دف دو أن ال شعري، ويب ه ال الواسعة وهي جزء من موروث

دامى وان         شعراء الق ى ال القاضي الى مثل هذا الحكم هو التصور السائد عن أن االبتكار واالبداع اقتصر عل
شرف ال يكون إال               ا الفحول فال شرف التي بلغه ة ال وغ مرتب دمين وقصورهم عن بل المتأخريين اتباع للمتق

  .انتهت بنفاد المعاني الشريفةللسابق والفحولة 
ه،                    )  هـ  395ت  (أما ابو هالل العسكري       شاعر ذات داع ال شدة ارتباطه باب ك ل ار وذل ذا المعي تم به د اه فق

ي     اظ ام ف ي االلف و ف داع أه ذا االب ن ه ى، وعن مكم ظ والمعن ضية اللف ه بق ديث عن اط الح ضال عن ارتب ف
سرق           المعاني، فضال عن هذا يرى ابو هالل أن السرقات آ          اء ال ى اخف درة عل ى في الق ديعيا، يتجل انت فنا ب

  : وتغيير صورته ومعرضه لذا قال
بقهم،                      "  ى قوالب من س صّب عل دمهم وال ليس ألحد من اصناف القائلين غنى عن تناول المعاني ممن تق

أليفهم ويورد                       ا في معارض من ت دهم، ويبرزوه ا  ولكن عليهم  ــ إذا أخذوها ــ أن يكسوها الفاظا من عن وه
وا                     اذا فعل ا ومعرضها، ف ال حليته ا، وآم ا وجودة ترآيبه في غير حليتها االولى، ويزيدوها في حسن تأليفه
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  .)1(...."ذلك فهم احق بها ممن سبق اليها
الء                   ين العق فهو يرى أن االبداع المسروق يزهو بمعرضه الجديد، وان المعاني ملكية عامة أو مشترآة ب

ا مجال                    ويتباين الشعراء في المعنى ا     ة أي انه ة االدبي سرقات ضربا من الفني لمأخوذ حذقا ومهارة لذا عد ال
ستطيع أن يقطع                     ذي ي رز ال الحذق والمهارة، واليستطيعها آل اديب وانما الذي يقتدر عليها هو الحاذق المب

لطف صلة ماسرق بأصله وبصاحبه، بحيث يبدو امام القارئ شيئا جديدا بعيد الصلة عن اصله القديم لذلك ت                
  .)2(في مثل هذه السرقة البارعة واطلق عليها اسم حسن االخذ

ه                  لقد وجد الدآتور محمد مندور أن ابا هالل قد وفق في حل مشكلة السرقات وذلك في تبنيه رأيا مفاده ان
ام                           ى الع صياغة وطرق األداء التي تخصص المعن ك في ال ى أن يحصر ذل يرفض السرقة في المعاني وال

ستقيمة            بشاعر بعينه، وأ   ائج م رأي نت ذا ال ى ه ى عل يح           ، نه بن ٍذ قب ٍذ حسن وأخ ى أخ سم األخذ إل واألخذ  "فيق
ى                             ى المعن د ال يح أن تعم ك، واألخذ القب ًا ل دك فيصبح ملك الحسن هو أن تأخذ المعنى فتكسوه بألفاظ من عن

  . )3("فتتناوله بلفظِه آله أو اآثره أو تخرجه في معرض مستهجن
نه         و هالل م د اب رة                       لقد اعتم اني آثي ه لمع ذا نالحظ تعقب سرقات، له ه لقضية ال اني في تناول ع المع ج تتب

اولهم            ين تن وازي ب ة ي ى طبق ة ال وردت على السنة شعراء آثيرين متدرجة من عصر إلى عصر ومن طبق
  :وقد زاد البحتري في قوله: " للمعنى وصوغهم له مفضال قديما على محدٍث أو محدٍث على قديم نحو قوله

  

ا دوَرها  وفرس يُش ص اء تج           ِن هيج

ا     ضيَق ذروُعه ى ي ا حت  بأحقاِده
  

ها   زَّ نفوس ٍر اع ن وت ل م  تقت
  

ا      اُد تطيَعه ا تك ٍد م ا بأي  عليه
  

ها  ت نفوُس ًا ففاض ت يوم  اذا احترب
  

ا    ت دموعه ى َففاض ذّآرت الُقرب  ت
  

ا   ع بينه اح تقط واجر ارم  َش
  

ا     وم قطوعه ام مل واجر ارح  ش
  

  

  :زاد البحتري في بيته االخيرين على من قالقد : يقول ابو هالل
  

يكم  تلكم عل ين نق ي ح                   ونبك

الي   تلكم آأناألنب  ونق
  

  

  ):مهلهل(وقريب منه قول
  

ربعهم    ر ب ي بك ت بن د قتل               لق

د        م اح ي له ا يبك ت وم ى بكي  )4(حت
  

  

ة األخ       سلم ببراع ر وي ى المبتك ة المعن ى براع شجع عل ا ي د هن ب    فالناق سرقة وعي ة ال ه مذم ي عن ذ، وينف
ا أو تعرف هذه الظاهرة                            سبق اليه م ي ارة ل د وعب اإلتباع،ألنه تناول الفكرة من سابقه فأخرجها في إسلوب جدي

  .)5(لديهم بإسم اإلبداع
ا                            ه بم راع بشرط أن يتصرف الصانع في دما يتعذر االخت ول عن ومن ثم فإنَّ النظر في معاني الغير أمر مقب

خاصا من خالل مجموعة من المتغيرات التي يحدثها فيه من مثل ابانة الغامض أو اآمال الناقص،              يجعله معنى   
سد             ا ال يف در االمكان وبم اد ق سابق في االعتق أو تقييد المطلق أو اصالح الخطأ الواقع فيه، أو مخالفة الصانع ال

  : فضال عن هذا يؤمن ابو هالل بتوارد الخواطر، وفي ذلك يقول)6(المعنى
  .)7("وقد يقع للمتأخر معنى سبقه إليه المتقدم من غير أن يلّم به، ولكن آما وقع لألول وقع لآلخر"

رات اخرى                    ويبدو أن هذا الرأي يتوافق مع اآلراء الحديثة التي ترى أن الشعر تعبير تربطه عالقة بتعبي
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  .)1(وهذه العالقة جوهرية
ا             ة فيم اء أو         فضال عن هذا فطن ابو هالل الى أثر البيئ وادر الخواطر ومن إلتق ا من ن بعض ابنائه ع ل يق

ه    ك بقول ن ذل ر ع د عب اني وق ي المع شابه ف إّن    :"ت دة ف ي أرض واح دة أو ف ة واح ي قبيل وم ف ان الق وإذا آ
  .)2("خواطرهم تقع متقاربة، آما أن اخالقهم وشمائلهم تكون متضارعة

شابه في    فالناقد هنا ادرك أن البيئة المتشابهة تخلق مواقف متشابهة      شابهة، فالت  واحساسات تكاد تكون مت
ة                   ك البيئ ة لتل الد العرب، هو النتيجة المنطقي ى ب ة عل ة، وهي الصحراء الطاغي مواقف سكان البيئة البدوي

  .)3(ومشاهدها ولتجارب العيش فيها، وهوالمقياس المطرد الذي تجري عليه الحياة االجتماعية، هناك
اءة، نحو                   فضال عن هذا الحظ ابو هالل أن ا        ان في االس د يتفق ه ق ى واآلخذ من دئ للمعن ن    " لمبت ول اب ق

  :اذينة
  

ا  ا دائب ا عائبه          آأنم

زيين    دي بت ا عن  زّينه
      

          :فأتى بعبارة غير مرضية ونسج غير حسن، واخذه ابو نواس فقال

وا    م يعلم وا ول ا اثن              آأنم

ابوا       ذي ع دي بال َك عن   علي

  

  

  .)4(" رصف مرذول ونظم مردودفأتى ايضا ب
واس                      و ن رى أن اب و ي سج فه أتي من رداءة الن ى المت سبب غموض المعن البيتين ب م يعجب ب فأبو هالل ل

ه             ، تناول معنى الشاعر دون أن يهضمه أو يخرجه مخرجا حسنا           ه من تجربت د إلي ك بإضافة شيء جدي وذل
  .يم واستطاع أن يفيد انتاجه بصورة جيدةالخاصة يستطيع اقناع المتلقي بأنه استفاد من المعنى القد

اهر  د الق ا عب ـ471ت(أم ا    ) ه ي تميزه ا الت ا امكاناته ة له اعر خصوصية نحوي ل ش رر أن لك اد يق فيك
وتجعل لشعره طبيعة خاصة تميزه عن غيره من الشعراء حتى لو تشابهت المعاني وتقاربت االفكار فنجده                 

د أن                 يتحدث عن نقل المعنى من شاعر الى شاعر عار          ا، ليؤآ ا عليه شابهة معلق ات المت ر من االبي ضا لكثي
سوار   سوار وال اتم وال اتم والخ زا آالخ ًا متمي سقًا وترآيب اعر ن ل ش ا  .....لك ة تبيان ة متباين ي الحقيق ا ف ولكنه

  .)5(يطبعها بمقدرة صانعها ومهارته
  : عن هذا قولهمشترك عام، وخاص، ويكشف : وتنقسم المعاني الشعرية عند عبد القاهرعلى قسمين

اوت      "  ه والتف واعلم أن ذلك األول وهو المشترك العامي والظاهر الجلي والذي قلت أن التفاضل اليدخل
  .)6("اليصح فيه انما يكون آذلك منه ما آان صريحا ظاهرا لم تلحقه صنعة، وساذجا لم يعمل فيه نقش

شرآة      بشأن المعاني)7(وعبد القاهر بحديثه هذا يشاطر غيره من النقاد   وم ال سلم بعم ه ي  الشعرية ويبدو ان
ى                          وم ال رة العم اني من دائ ذه المع في المعاني المجردة فقط، ويقرر أن الصياغة وحدها هي التي تخرج ه

  .)8(دائرة الخصوص
ا آانت                          را م رأي، وآثي اين في ال ارًا لألصالة وموضوعًا للتب لقد آانت قضية األخذ عند عبد القاهر معي

ة للحيف ف       اء                       ايضا مطي د بن سه بع د وجد الجرجاني نف ي، وق ام والمتنب ي تم ل اب ار مث شعراء الكب ي حق ال
شترآة                      اني الم ين المع ه ب ذه القضية، من خالل تفرقت ا للحسم في ه شعرية مهيئ أي (نظريته في المعاني ال

  .والمعاني الخاصة أي الشعرية) المتداولة
ه     )9("فاق في عموم الغرض     االت: " ويرى عبد القاهر وهو يناقش ابعاد المشكلة أن         ال يكون االشتراك في
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سه عن                ر نف ى التعبي ل ال شترآة، وينتق اني الم ل عن المع داخال في األخذ والسرقة، وقوله هذا يتصل بما قي
ه       " الغرض فيما يتصل بالصور التي تكون        اس في معرفت شجاعة         )1(مما اشترك الن شبيه بال ا الت دخل فيه  وي

د                 والسخاء مهما يختلف زمان ص     ول عب ا يق و آم احب التشبيه فقد ُألف جعل الشجاع اسدا والكريم بحرا، فه
  .)2("اليحتاج في العلم به الى روية واستنباط" القاهر 

       :ثم يمثل عبد القاهر لذلك بقول ابي نواس

رت    ستحي اذا نظ سحاب لت          أن ال

ا    ا فيه ته بم داك فقاس ى ن  )3(ال
  

  

         :وآقول البحتري

زَّ رت واهت دى َفتحيَّ ي َورق النَّ             ف

أّود      ة المت صِن البان اُت غ  )4(حرآ
  

  

ه اخفى المقصود، حين جعل                               شاعر في ه،ألن ال ذي ال اشتراك في د من الخاص ال ا ُيع ويرى أن ذلك مم
سحاب حي   وهم أن ال واس ي أبو ن روف، ف اهر المع ل الظ ن قبي و م يس ه أمر آخر ل ه ب دلوال علي شبيه م الت

ى أن            ويعقل، وا  شير ال ه أن ي م يفت نه يقيس فيضه بفيض آف الممدوح فيخزى ويخجل، بيد أنَّ  عبد القاهر ل
داث             ى إح در عل و اق شبيهية، ه صور الت ي ال ردة ف اني المج سي للمع ديم الح ى التق ائم عل شخيص الق الت

  .)5(االستجابة المناسبة عند المتلقي وتهيئة المناخ النفسي المالئم للتجربة الشعورية
اد أن                     ) عبد القاهر (هذا يكون   وب ره من النق رر آغي ن، ويق قد حدد ما يمكن أن يكون فيه سرق وما ال يمك

ذا   ى أخ ذ المعن شاعر قديأخ ا، وان ال ذًا رديئ سنا وأخ ذًا ح اك أخ   هن
  .ظاهرا  وقد يأخذه أخذا خفيًا اليبين

ى  : "ماهفقد جاء حديثه عن السرقات تحت عنوان ما اس      ) هـ684ت(أما حازم القرطاجني     معرف دال عل
  .)6("طريق العلم بأنحاء النظر في المعاني من حيث تكون قديمة متداولة اوجديدة مخترعة

ون   ا يك ا م ي آل خاطر، ومنه صورا ف ر مت ي آل فك سما ف د مرت ا يوج اني م ه من المع د اوضح ان وق
دي                   ا يهت ار      ارتسامه في بعض الخواطر دون بعض، ومنها ما ال ارتسام له في خاطر وانم ه بعض االفك إلي

  .)7(في وقت ما يكون من استنباطه
ام                    ريم بالغم شجاع باالسد والك شبيه ال اس من ت ه الن ا تداول ه بم ل ل أما ما يوجد مرتسما في آل فكر فمث
ى            ويرى انه السرقة في هذا النوع والحرج في اخذ معانيه ألن الناس في وجدانها سواء، والفضل ألحد عل

سمى االشتراك، وان فضلت                   احد فيها إال بحسن تألي     ه ُي ك فإن شاعرين في ذل أليف ال ساوى ت ف اللفظ، فإذا ت
ه، وان      ارة عن ادة العب ه بإج ى إلي سبة المعن تحق ن ه اس تحقاق ألن ذلك االس دم ف ارة المتق أخر عب ارة المت عب

  .)8(قصرت فذلك االنحطاط
ار في وقت م                 ه بعض االفك رى     واما ما ال ارتسام له في خاطر وانما يهتدي إلي تنباطه في ا يكون من اس

و             ادة فه ر زي ن غي ا م ن نقله م، فم اني العق سميها المع ر، ي ه نظي يس ل اني ول ن المع ادر م ه الن ازم ان ح
د                     ارة اشرف من األول فق ا في عب مفتضحألنه تعرض لسرقة ما ال يخفى على احد أنه سرقة، ومن ابرزه

دم، وا              ى للمتق راع المعن اذا ازاد           قاسم األول الفضل إذ الفضل في اخت أخر، ف ارة للمت لفضل في تحسين العب
  .)9(المتأخر على المتقدم زيادة في المعنى مع تحسين اللفظ فقد استحق المعنى عليه

ا                                  ى م ارة ال ى االش ك  إل بقوه، ولعل حازم يهدف من وراء ذل ذين س اد ال وهو في هذا يوافق بعض النق
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ى شعر احدهم               يندرج ضمن االجادة الفنية آاالقتضاب والترآيز والتهذ       شاعر ال د ال د يعم يب والتحسين، فق
دة،        شيبة جدي فيغير عليه ويغتصبه، ويخضعه الى التشذيب والتهذيب ويخرجه اخراجا محكما فيظهر بحلة ق

  .تطغى على ما آان عليه في حاله السابقة ليسير في الناس في حين أن االصل ينحسر ويزول ويذهب
ذي اصاب          واخيرا فان غاية النقاد من وراء درا     ى مدى التطور ال ة هي الوقوف عل سرقات االدبي سة ال

ا أخذوه وأغاروا                     ي الموروث، وم االدب على ايدي االدباء، وليروا الجديد الذي اضافوه الى رصيدنا االدب
  .عليه من هذا التراث



  المبحث السادس
  

          معيار المعنى التام
  

    

ه              جاء هذا المعيار نتيجة إلهتمام النقاد بالش       امًال النقص في ارئ آ دو للق . اعر الذي يوفي المعنى حقه، فيب
ة                      دم اللغ شعر ه ولهذا أخذ النقاد يذآرون ألوانًا بالغية يصبح المعنى بها مستوفيًا لكماله، فقد فهم النقاد أن ال

ة                ين  المأنوسة ولكنهم منعوا تخطِّي الحدود المرسومة، وادرآوا أن الفعل الشعري زحزحة للعالقات القائم ب
ه اخرى   ن جه دلوالت م دوال والم ين ال ة وب ن جه دوال م ياء، ال ماء واالش ين االس ذه ، وب وا ه نهم قنن ولك

ة                ذه اللغ ّيجوا ه نهم س ذيان، ولك ى المحال واله اليب  "الزحزحة وطّوقوها بمبدأ اإلمكان حتى التصل ال بأس
وا      في التعبير، وتفطنوا الى أن ِمالك االدبيَّ      " مذاهبهم"و"مناهجهم"و"العرب   ة الغرابة والتعجيب ولكنهم ابق

  .)1(شرط الصواب واالفهام قوَّة لفحولة الشعراء
شاعر                          إن ال م ف ه، ومن ث ادة بنائ ة بوصفها م وذلك ألن ُأولى مميزات الشعر هي استثمار خصائص اللغ

شعر                        ة ال ه، وفي لغ يخضع  يعتمد على ما في قوة التعبير من ايحاء بالمعاني في لغته التصويرية الخاصة ب
ذه                     ضفيه ه التعبير لقوانين اللغة العامة، ولكنه يفيد مع ذلك من اعتماده على دالالت القرائن، وما يمكن أن ت
ك في التصوير، ومن                    الدالالت على التصوير، عن طريق موسيقية التعبير، وموقعه وتآزر آلماته وأثر ذل

  : بها مستوفيًا لكماله ومن هذه االلوانهنا أخذ النقاد والبالغيون يذآرون ألوانا بالغية يصبح المعنى

  التتميم: المطلب األول
ه       . أما التتميم فهو أن يذآر الشاعر المعنى فاليدع شيئا تتم به صحته، وتكمل معه جودته ويكون فيه تمام

ن         )2(إّال أورده، حتى يصور المعنى تصويرًا مؤثرًا، ويحترس من النقص والتقصير           افع اب ول ن  وذلك مثل ق
  :الغنويخليفة 

  

نهم   قُّ م ِل الح م يقب ال إذا ل            رج

ِع   سيُّوف الَقواط اذوا بال وه ع  ويعط
  

  

  .)3(ويعطوه، واال آان المعنى منقوص الصحَّة: فإّنما َتمَّت جودة المعنى بقوله
ؤدي             ى وي ك المعن ى غموض ذل ؤدي ال أنه أن ي  فقدامة ينبه الى أن اإلخالل ببعض اجزاء المعنى من ش

ك          الى أن ي   جهل القائل بعض ارآان المعنى المهمة التي تجعل المتلقي في سؤال عن النقص الحاصل في ذل
المعنى، خاصة وان هذا المتلقي يريد من المعنى أن ينتهي في حدود البيت الشعري حتى يستطيع استيعابه،                 

سا                    يم االساسية لالن ان حامال للق شعر، آ ن العربي وهو     ثم حفظه وترداده بعد ذلك، وخصوصا أن بعض ال
  . )4(وما الى ذلك) احكم بيت قالته العرب(و) افضل الشعر احكمه(االمر الذي ترك آثارا في اقوالهم مثل 
ونس د ي د الحمي دآتور عب ول ال ي  : " يق ال ف ذلك م ي ول ار الفن ى االبتك ديم إل ي الق د العرب د فطن النق وق

داع (اصطالحه الى لفظ      وا باالصالة في        )االب اد اختلف ر الفني    ألن النق تهم          :  االث ة هي التي جعل ذه االولي وه
ك                           ) البديع(يتشبثون بلقب    ل ذل دأه قب د ابت م يكن ق ى شبه ل را عل أتي ام ذي ي دع هو ال م  ...ذلك أن المبت ولعله

ا                             ا قائم ديع علم وا من الب ارفهم جعل م تصنيف مع م له ى إذا ت سايروا النظر العام في اآبار االبداع الفني حت
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  .)1(" برأسه 
يم، صورة من صور                   ) هـ395ت(ابو هالل العسكري    ويتفق   ّد التتم ه في ع سابقين ل ال  (مع النقاد ال آم

  :ووسيلة لالحتراس من النقص والتقصير ومن أمثلته قول الشاعر) المعنى الشعري
  

ه     رًَّا ظلمت دهر ح أمننَّ ال ال ت  ف
  

ائم       ريم بن وم آ ل مظل ا لي  فم
  

  

وم  ريم(فوصف المظل وم ال) بك يمألن المظل و  تتم ا ه م انم ن الظل ي الخروج م را ف ه مفك ام ليل ذي ال ين
  .)2(أما اللئيم فيغض على العار، وينام على الثأر، وال يأنف من المظالم: الكريم

ام                       ا الخاص بالع زج فيه ة يمت سابق جاء نتيجة استعماله لغ ه ال الحظ العسكري أن ابداع الشاعر في قول
صمة     ل ب ز، يحم و متمي ى نح ذات بالموضوع عل ه     وال دع وعواطف ر المب ا فك ل الين ذلك ينتق شاعر، وب  ال

  .وخياالته على نحو متميز، أي عبر لغة خاصة تمتاز باالبتكار واالدهاش
ى         )  هـ 454ت  (أما ابن رشيق     ا، ومعن سميه احتراس ين ي يم ورأى أن بعض البالغي فقد تحدث عن التتم

ه             : " التتميم عنده  تم ب يئا ي دع ش ه        أن يحاول الشاعر معنى، فال ي ا      :  حسنه إال اورده وأتى ب ة، وام ا مبالغ إم
  : احتياطا واحتراسَا من التقصير وينشدون بيت طرفة

  

ارَك   سقى دي ِسِدها  -ف ر ُمف   - َغي

  

ي      ُة َتهِم ع وديم وُب الرَّبي  ص
  

  

ه  سدها -: الن قول ر مف رة المطر   - غي ساد بكث ديار من الف راس لل ى، واحت يم للمعن د )3(" تتم د الناق  فتأآي
ة االعتراضية ينصب ع ى الجمل سدها(ل ر مف شعري  ) غي ى البيت ال ر لمعن شيء الكثي ق ال ا تحق رى انه وي

ة المفرطة                          ين المبالغ ا يفصل ب اك خيط رة المطر أي أن هن شاعر نتيجة آث ول ال ساد ق ولوالها ألصاب الف
و استمر عل                ا ل ه فيم شاعر يحترس من الطعن علي شاعر وذلكألن ال ه  والمبالغة المقبولة في قول ال ى آالم

  . دون احكام المعنى واتمامه
  :فقد جعل التتميم على ضربين)  هـ653ت (أما ابن ابي االصبع المصري 

اني:األول ي المع اط،   :  ف اء لالحتي ا ج ال م اط ومث ة واالحتي أتي للمبالغ ى وي يم المعن و تتم   وه

  :  وقد مثل لما جاء للمبالغة  بقول زهير
  

ِه َهرم ى عالت ًا عل ق َيوم ن َيْل             اَم

ا   دى خلق ُه والّن سماَحة من ق ال  )4(َيْل
  

  

ى               . تتميم جاء للمبالغة  " على عالته "فقوله   ال المعن ة من جوانب آم ذه الرؤي يم وفق ه وبهذا يكون التتم
ذى نجده                 واستيفائه فلو لم يأت الشاعر بهذه العبارة لما آانت صورة الكرم التي رسمها للممدوح بالشمول ال

  .على عالته: عليها بقوله
اني  اظ :والث ي االلف ى البيت       :  ف تقل معن ة اس و طرحت الكلم وزن بحيث ل ة ال ه إلقام ؤتى ب ذي ي وهو ال

آلمة اليفيد مجيئها إال اقامة الوزن فقط، واخرى تفيد مع الوزن ضربا من المحاسن،               : بدونها، وهي نوعان  
  .)5(واالولى من العيوب والثانيه من النعوت

ا         د هن ى              لقد تلمس الناق د عل وزن مع التأآي ة ال ة باقام ة المتعلق دقيق بعض الجوانب االيقاعي بإحساسه ال
ا س                          ى اس اظ عل ار االلف نظم واختي أليف وال ك االَّبحسن الت تم ذل ى، والي العالقة المتواشجة بين اللفظ والمعن

ة                      ى درجة التماسك والتعاضد في نطاق البني ة للنص    التناسق بين الوحدات، والتالحم بين االجزاء ال العام
  .الشعري

المعنى       ومن الجدير بالذآر نستطيع من خالل مالحظات النقاد ان نالحظ أن التتميم يأتي ببعض االلفاظ ف
  . تام ولكن اضافة شيء من طريق التتميم يجعل المعنى اآثر اشراقا
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  صحة التقسيم: المطلب الثاني
ادر ق ا واليغ ستوفيها جميع ساما في شاعر اق اه أن يضع ال ل إتمامهومعن ا قب اد )1(سما منه أتي اعجاب النق  وي

ه                  ه، ومتابعة نفاصيله، واستقصاء جوانب ام المعنى في شاعر على إتم درة ال القدامى بصحة التقسيم ألنه يجسد ق
  :يتعجب من قول زهير) رض(آلها، لذا آان الخليفه عمر 

  

الٌث ه َث قَّ مقطُع إنَّ الح        ف

الءٌ     اٌر أو ج يٌن أو نف  )2(يم
  

  

  ..)3("من علمه بالحقوق وتفصيله بينها واقامته اقسامها: " أتي اعجابه  بقوله هذاوي
ذا                    ال في ه أي أن زهيرا بتقسيمه لمقاطع الحق إلى ثالثه اقسام ليس لهّن رابع، لم يترك شيئا يمكن أن يق

  .البيتالمعنى فكان استيفاء ا لمعنى واتمامه عن طريق التقسيم يثير تعجب النقاد واعجابهم بهذا 
شعراء بالتضمين                      وقد ربط بعض البا حثين بين اعجاب النقاد وقضية االيجاز وتكثيف المعاني ومؤاخذاتهم ال

  .)4(وهوعدم تمام المعنى في البيت الواحد وارتباط معناه بالبيت الذي يليه
سيم عي                        د جعل من صحة التق شعر، فق د ال ة في نق ا قدام ياء التي وظفه ارا في  ويعد فن التقسيم من االش

اثبات امثلته المتصفة بالحسن في منظوره، ويرى أن على الشاعر أن يستوفي جميع اقسام المعنى الذي هو           
  :، آما في قول نصيب)5(آخٌذ فيه بحيث اليترك قسما محتمال

  

ْوم  ُق الق ال فري ريُقُهم، ال: فق            وف

دري      َك مان ال ويح ُق، ق م، وفري  )6(نع
  

  

ذا البيت                       وليس في اقسام االجابة    ول ه ه في قب سام، ومعياريت ذه االق ر ه ه، غي  عن المطلوب اذا سئل عن
ذه    دو أن ه ه ويب ى ب صدده إال وأت و ب ذي ه ى ال سام المعن ن اق يئا م م يغادرش شاعر اذ ل ادة ال ى اج ستند ال ت

ة       ا فني صا              .القضيه عقلية اآثر منه ة من اجل استق ى اوجه مختلف اني عل ين المع ة ب شاعر يحاول المقابل ء فال
  .الحاالت الممكنة للمعنى

فقد نبه الى ما عساه يحدث من اشتباه التقسيم بالطباق عند من يقصر  ) هـ392ت(أما القاضي الجرجاني  
  :علمه ويسوء تمييزه، وهذا التقسيم ضرب آخر من ضروب البديع ولون من ألوانه آقول زهير

  

  .)7( اذا ماضارُبوا اعَتنقاضاَرَب َحّتى    يطعُنُهم ما ارتموا حّتى اذا ُطعُنوا       
  

  

ذي قصده من             ى ال ه في المعن ا يلي سم م فقد قسم البيت على احوال الحرب ومراتب اللقاء ثم ألَحق بكل ق
  .)8(تفضيل الممدوح فصار موصوال به مقرونا إليه

شاعر ذا عين                       د هو أن يكون ال ه الناق ا يهدف إلي اج، وم ستعمل في وقت الهي ا ي ع م ى بجمي فالشاعر أت
ا هو في                        ذآر م اون في الكالم ب يئا، واال يته ا ش واعية تلمح جوانب الموضوع، وتدرك اقسامه، التدع منه
شوبها من غموض أو              ا ي ي، وتخلص مم ام المتلق صورة ام ى، وتتضح ال غنى عنه، وذلك آي يصح المعن

  .)9(تداخل في المعنى
  :نابغةفضال عن هذا حذر الجرجاني من اشتباه التقطيع بالتقسيم فقول ال

  

ة ل قب ن رأى اه ا م ه عين            فلل

ا    ر نافع ادى واآث ن ع ّر لم  اض
  

يدا    رم س ًا واآ م احالم  وأعظ
  

افعا    ه وش شفوعًا إلي ضل م  واف
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ه                 ضرب من التقطيع على معان مختلفة واليسمح الجرجاني بتسميته تقسيما، وان آان بعضهم يطلق علي
  .)1(هذه السمة

ا         احثين المحدثين من ش زاد                       ومن الب ذا مجرد ذآر حاالت يمكن أن ي ذا ألن ه ه ه يع الجرجاني في رأي
ا              ا حصل لن و جمعناه ه آل االجزاء بحيث ل سام في شمل االق سيم فت عليها آما يمكن أن ينقص منها، أما التق

سيم                   )2(المقسوم ا تق يس فيهم ع الكالم، ول ال ضرب من تقطي ، ورأى الجرجاني هو الصواب، فالبيتان آما ق
  .  االصطالحي لهذه الكلمةعلى المعنى

فبعضهم يرى انه   " عن التقسيم قائال  ) العمدة(فقد عقد بابًا في آتابه      ) هـ454ت(أما ابن رشيق القيرواني     
  :وقال ابو العتاهية..... استقصاء الشاعر جميع اقسام ما ابتدأ به

  

م ي بك ن آلف ّي م             وعل

ل     ة، وغ د، وجامع  قي
  

  

ا يتخذ  ع م ى جمي أتى عل د من ف دمت هو الجي ا ق ه مم ذا وأمثال سما، ه ق ق م يب ون، ول للمأسور، والمجن
  . )3("التقسيم

ذا من            ه، وه وآان الستيفاء المعنى والتفنن في عرضه أثر بالغ في تقدير ابن رشيق للشاعر ورفع منزلت
  .)4("اهم بواعث االعجاب بشعر ابن الرومي

  .)5("لكثره اختراعه، وحسن افتنانه" عر فقد آان على رأى ابن رشيق اولى الناس بإسم الشا
ة البيت                    سامه بنهاي " فضال عن هذا رأى ابن رشيق أن جودة التقسيم في مجيئه في بيت واحد واستيفاء اق

  .)6("أما ما آان في بيتين أو ثالثة فغير عاجز عنه آثير من الناس 
ى               ى اعطاء المعن ه ضمن اطار البيت الواحد          أي أن معيار الجودة الفنية يترآز في قدرة الشاعر عل  حق

ا من                                 صورة التي تحقق نوع ذه ال ل ه داع الفني تتجسد في مث ى االب شاعر عل درة ال ه احسَّ أن ق وذلك ألن
ًا     از فهم م االيج ه يفه ة ألن ة البالغ ره قم ة واعتب ذه االهمي از ه ى  االيج د اول دو أن الناق ي ويب از الفن االيج

ل في آل آالم تن              ا وجده يتمث ه صاحبه الفضول       صائبًا، حينم شاعر            ، كب في ى ال ن رشيق عل ذا يأخذ اب له
  .وقوعه في التضمين وهو عدم تمام المعنى في البيت الواحد وارتباط معناه بالبيت الذي يليه

سيم         ا                " واشار ابن رشيق الى اختالف الناس في التق سام م ع اق شاعر جمي ه استقصاء ال رى ان فبعضهم ي
  :ابتدأ به، آقول بشار يصف هزيمة

  

ه ن ذاق َطعم وت َم ذوق الم ضرٍب َي          ب

ه    رار َمثالب ّى الف ن نج درك َم  وُي
  

ه  ارى، َومثل ي االس ق ف راح فري  َف
  

ه      البحِر َهارُب ل الَذ ب ل، َومث  )7(َقتي
  

  

ا سمي          سيم م صناعة التعقيب                 "وبعضهم عّد التق  )8("جمع االوصاف، وسماه بعض الحذاق من اهل ال
  :ومثلوا له بقول امرئ القيس

  

ة   اقا نعام ي، وس ال ظب ه ايط           ل

ل     ب تتف رحان، وتقري اء س  )9(وارخ
  

  

د                   فقد نجح الشاعر في استعمال االلفاظ التي تخلق بنية حية وانسجاما فريدا من نوعه يحقق االستجابه عن
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ا تحمل من وع                      ي متلقيه من خالل تلك االلفاظ أو اللغة الشعرية التي تعكس شخصية الشاعر الثقافية بكل م
الم           "وادراك واستيعاب واحساس بثقافة عصره حيث        ستؤول القصيدة في ضوء هذا التصور الى آون أو ع

ك                           ا من االحساس بتل ا انطالق ا وفكر به مخلوق من آل هذه االشياء التي عرفها وشعر بها ورآها وسمع به
  .ا للغة االنفعالية، فالشعر هو الشكل الراقي والناضج فني)1("الثقافة اللغوية المتحرآة والمتطورة

  صحة التفسير: المطلب الثالث
ام     "  ويسمى احيانا  )2(والمقصود منه أن يستوفي الشاعر شرح ما ابتدأ به مجمال           أي  )3("التصريح بعد اإليه

ر أن يخالف                       أن يضع الشاعر معاني يريد أن يذآر احوالها في شعره الذي يصنعه، فاذا ذآرها أتى بها من غي
  :ها واليزيد أو ينقص مثل قول الفرزدقمعنى ما أتى به من

  

يهم   أت ال و لج ا ل ت قوم د خن           لق

رم     ل مغ امال ثق د دم أو ح  طري
  

  

  :فلما آان هذا البيت محتاجا الى تفسير قال
  

اً   ًا وُمطاعن يهم ُمطعم ت ف          أللفي

ّوم   يج المق ْزرًا بالوش  وراءك ش
  

  

  .)4("فيهم من يطاعن دونه ويحميهبأنه يلقى :حامال ثقل مغرم بقوله: ففسر قوله
ى في بيت واحد                            تم المعن إال أن الشاعر هنا وقع في التضمين وللنقد رأي في قضية التضمين حيث الي

  .وانما يتكئ البيت على البيت الذي يليه
ره                       ه من اول ام ا اجمل سر م م يف وهدف النقاد من وراء هذا المعيار هو وضوح المعنى ألن الشاعر إذا ل

ذين       آان الت  ين الل عبير غير صحيح، وآان الشاعر مخطئًا،ألن المعنى حينئذ يصبح غير واضح، آهذين البيت
  :عرضهما ناظمهما على قدامة وقد شعر بعيب فيهما لم َيتحققه وهما

  

ّدجى   م ال ي ُظل ران ف ا الحي ا أيه            في

دى       ن الع ي م اه بغ اف أن يلق ن خ  وم
  

ه ور وجه ن ن ق م ه، تل ال إلي  تع
  

ياء   دىض ن الّن را م ه بح ن آفّي  ، وم
  

  

م  وبغي                         رة من الظل دم في البيت األول الحي ا ق شاعر لم ا، وهو أن ال ة وجه العيب فيهم فشرح له قدام
ك                    ، العدى ضياء، وذل م بال آان الجيد أن يفسر هذين المعنيين في البيت الثاني بما يليق بهما، فأتى بإزاء الظل

سان              : لعدى بالنصرة  وآان الواجب أن يأتي بازاء ا     ، صواب     ه االن ايحتمي ب ك مم وزر أو ماجانس ذل أو ال
  .)5(من أعدائه فلم يأت بذلك، وجعل مكانه ذآر الندى ولو آان ذآر الفقر لكان ما أتى به صوابا

ره مجمال،                          ا سبق ذآ ة شرح لم سير هو عملي ا فالتف ا ورد جمع ة استقصاء لم فان آان التقسيم هو عملي
شكل               والناقد يحرص على تفسير      ما يرد مجمال وفي آلتا الحالتين الهدف هو أن يصل المدلول الى المتلقي ب

واضح عن طريق ما يدخله الشاعر من تحسين على الصورة لتكون اآثر جالء فيتضح منها ما آان مجمال                  
  .ويفصل ما آان جمعا

ك                 )هـ454ت(أما ابن رشيق القيرواني      شيء من عدم الرضا وذل ذه القضية ب ى ه رد     فقد نظر ال ا ت  ألنه
ه في بيت                       أتي ب أبي الطيب حين ي عادة في اآثر من بيت فتكون عندئذ تضمينا، لذلك فهو اليخفي اعجابه ب

  :واحد اذ يقول
  

ُل ك ِعج راُم فتل ّد الِك         إذا ُع

ام       ّد ع ين ُتع واء ح ا األن  )6(آم
  

  

  :فيعلق على ذلك قائال
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ه         "  سر ل ّسر والمف ى جانب      )1("في بيت واحد   هذا الذي آنا نرغب فيه لكون المف وي ال ذا البيت يحت  وه
ة من االنطالق من المجمل نحو                   ا الحرآ ن رشيق تتحول بموجبه ا اب شير اليه ى خاصية أخرى ي ذلك عل

  .المفسِّر له الى االنطالق من المفسِّر الى المفسَّر
ا توضيح صورة أورد                  ق  بالصورة وغايته ة وتتعل شاعر   أن التفسير اذن عملية ترتكز على الحرآ ا ال ه

ا تالمس ذوق المتلقي         ه جعلته ا بطريق في البداية مجملة فتصل بذلك الى ذهن المتلقي وقد اتضحت أجزاؤه
  .وتؤثر فيه
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  الفصل الثالث
  

  قضايا النقد األدبي
  وأثرها في المعنى

  
  
  



  المبحث االول
  
  

          أصناف المعنى وداللته 
     

م               يحتل الش  ا ل عر جانبا مهما فى  نفوس العربي منذ القديم فقد احتفلوا به، وفسحوا له في حياتهم م
ا                 - لذلك   -يفسحوا لسواه من أصناف اآلداب، فكثر        ون شتى، آم تعملوه في فن نهم، واس اه م  من عان

ك إذا                آثر من استظهره وانشده في األندية واألسواق والمجالس والمحافل المختلفة وال عجب في ذل
ة               " ما علمنا انه     ان، وذريع دن البراعة، ومسرح البي قْيد الكالم، وعقل اآلداب وسور البالغة، ومع

اع      : " ، وألنه عندهم  )1(... "المتوسل، ووسيلة المتوصل   ق بالطب د  ... أرشق في األسماع، واعل واخل
  .)2("عمرا واجمع ألفإنين البديع شمال 

ل        ومن اجل هذا آله آان المحفوظ منه، والموج        ه      :"ود أآثر مما لصنوة النثر حتى قي ا تكلمت ب م
ور عشره، وال                      م يحفظ من المنث د الموزون، فل ه من جّي العرب من جّيد المنثور أآثر مما تكلمت ب

  .)3("ضاع من الموزون عشره
اد           ه عم ة آون  ولهذا يعد االهتمام بأصناف المعنى الشعري جزءا من االهتمام الكبير بالشعر عام

ظ م افتهم العرب لحف ثال لثق ا هي،آثرهم ومم نتحدث عنه ي س ى الت م اصناف المعن ا أه ى : ام المعن
  . الشريف، والمعنى الوضيع، ومعنى المعنى

  المعنى الشريف  : المطلب األول
وتهم     ) هـ210ت(حاول بشر بن المعتمر      اء أّال تف ه األدب ى توجي من خالل حديثه عن شرف المعن

رائحه   ا ق واتيهم فيه ي ت ساعات الت ا     ،م ال شترط فيه ريم وي ى الك ريم للمعن ظ الك اس اللف د إلتم ويؤآ
ال ا ق ي مجاليهم ار ف اء واالختي ى األنتق ؤدي ال ه لفظا ": شروطا ت تمس ل ا فليل ومن أراغ معنى آريم

  .)4("آريما، فإن حق المعنى الشريف اللفظ الشريف
ازل    غير انه ال يحدد صفات المعنى الشريف، ولكنه يضع وهو يتكلم على المنزلة       ى من من  األول

فإن : "  شروطا للفظ والمعنى جاعال منها أصوال للخلق واإلبداع        - وقد جعل له ثالث منازل       -القول  
ا        شوفا، وقريب اهرا مك اك ظ ون معن هال، ويك ا س ذبا وفخم يقا ع ك رش ون لفظ ثالث إن يك ى ال أول

  . )5("ت للعامة أردتمعروفا، إّما عند الخاصة، إن آنت للخاصة قصدت، وإّما عند العاّمة ان آن
و يجعل  ة والخاصة، وه ى العام ه إل ى إن يوصل أدب ادر عل شر، هو الق د ب اجح عن واألديب الن

  .)6(الصواب، والمنفعة، وموافقة الحال: شرف المعنى قائما على ثالثة أمور
ن    د م و ال يري ى، فه ا شرف المعن وم عليه ي يق د األسس الت د اح شر يع د ب ى عن وصواب المعن

 يخرج على قواعد العبارة أو تأليف الكالم، آما ان سهولة نقد المعنى وتبين خطأ الشاعر                الشاعر ان 
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اني ومدى                     ى المع فيه دون الحاجة الى خبرة آبيرة أو معارف خاصة، آان سببا وراء تأآيد بشر عل
  . توفيق الشاعر فيها، وبمدى إلتزامه بمبدأ الصحة والصواب فيها

بط           اما فيما يخص مراعاة مقتضى ال      ذا ارت اع الخطأبي له م واإلقن شر أساس الفه د ب و عن حال فه
  . )1(بمقياس المعاني الشريفة 

ه في مضمون         ) هـ255ت(اما الجاحظ    ى األخذ ب شعراء عل ى وحث ال فقد اآد على شرف المعن
ى ذهن     : الكالم ورأى الدآتور ميشال ان شرف المعنى عند الجاحظ هو    ا الكالم ال الفائدة التي يحمله

  . )2(ع أو القارئ، ومطابقته لمقتضيات الظروف المالبسة واالحوال المحيطةالسام
آما ان نموذجه االعلى ومثاله االرفع نجده في آالم الخاصة من الناس واالدباء، وقد تنّزه عندهم   

  .  )3(عن آل بذاءة أو فحش سوقي، وتجرد من المدلوالت الوحشّية الغريبة
ه       ان السبيل الى شرف المعنى يرتبط     ه ومطابقت ه صحته وفائدت ة والفيصل في  بالمنزلة االجتماعي

  . والمقام الذي قيل فيه اما وسائل ابالغ ذلك المعنى فدورها ان تصل به منتهى البالغة" للحال"
ا                            شريف منه ى ال ات للمعن ارة عن مرادف ردات هي عب د الجاحظ مف ذا وردت عن " فضال عن ه

  . )4("الحسن " و" الجليل " و" الكريم 
ة   ى الموضوعات األخالقي ه يقصر الحديث عل ي ان شريف ال يعن ى ال احظ عن المعن الم الج وآ
ى                        يس الحديث مقصورا عل ع الموضوعات، ول الج جمي شاعر ان يع ا يحق لل والصفات الحميدة إنم

  .المعاني الرفيعة، والصواب في المعنى أداؤه للغرض الذي يعالجه بأمانة ووضوح
دة              إال إن الجاحظ ال ينسى ال      حديث عن منفعة المعنى فهو يريد من الشاعر إن يكون فيما يقوله فائ

ق      دة تتحق ذه الفائ ا، وه ن اجله ال م ستحق أن يق ة ت ه قيم ون ل ذآر، وان يك   ت
ة                   "  حين يضيف الشعر شيئا ذا بال إلى فكرة السامع أو حسه أو وجدانه، فيغنيه بفكرة جديدة، أو قيم

       : ا الجاحظ قول أبو نواس ومن األمثلة التي جاء به)5("طريفة

دها ا َي ا َقف ا ِرجُله  آأنَّم
  

دّبوق     و ِب الم َيله ُل غ  ِرج
  

  

ة               دل      )6(فهو ليس من المعاني الشريفة، ألنه ال يقدم فائدة ما وال يضيف منفع  ومن الصور التي ت
ة               ى آلم ه عل ك، تعقيب ان سبب ذل على إعجاب الجاحظ بالمعاني الرفيعة ووصف محاسن الكالم وبي

  :  وهيΑإلمام علي ل
سن    "  ا يح رئ م ل ام ة آ ا     " قيم سامية ووجازته ضامينها ال ة لم ذه الكلم احظ به ب الج إذ يعج

  . )7(وتعبيرها عن المعنى المقصود في دقة من غير إخالل أو قصور
ز   ن المعت ا اب ـ296ت(إم دة     ) ه صرا بالفائ ه منح ي ذهن شريف ف ى ال صور المعن ون ت اد يك فيك

ام في وصف                    المتحققة من وراء الشع    ول أبي تم ّد ق ذا ع ة له ر فضال عن ابتعاده عن األمور التافه
  : المطايا

  

ةً     ُد حاج ا ُعَبْي ان آلفه و آ                  ل

ِديال      ْدقمًا وَج ى ش ًا لزنَّ  )8(يوم
  

                                                 
  .129:النقد الجمالي: ظ) 1(
 .168:، ومفاهيم الجمالية والنقد في ادب الجاحظ136/ 1: البيان والتبيين: ظ) 2(
  .1/144:ن. م : ظ) 3(
  .144، 85، 83/ 1:ن. م : ظ) 4(
  . 194:قضية عمود الشعر في النقد العربي القديم) 5(
ذي               ، وفيه   487:  ، والبيت في الديوان    39 / 3: الحيوان: ظ) 6( د ال بهها بالولي ه وسرعتها وش وليد بدل غالم، وهو يصف ناق

 .وهي لعبة يلعب بها الصبيان معروفة في وقتهم، يلعب بهذه اللعبة أي الدبوق
  .155:، الرؤية البيانية عند الجاحظ55: ، البالغة العربية47/ 1: البيان والتبيين: ظ) 7(
ديوان    ) 8( ة،      33 /2:البيت في ال ي آآل               مع اختالف الرواي ري، وشدقم وجديل فحالن شهيران لبن شاعر النمي د هو ال  وعبي

  . المرار



 

 

  

ة أو جمل أو        . لزّنى شدقمًا وجديال  : ما اَخّس قوله  : " والذي علق عليه بقوله    ه ناق ى تْزنيت وما معن
  . )1("بهيمة

ي     د راع ث أن عبي ة بحي ن النجاب صفها م ي ي ة الت دع أي إن الناق ًى مب ه معن ت في ذا البي  ه
ل روف(اإلب شاعر المع ديل  ) ال دقم وج اقتين الموصوفتين ش ة  ،صاحب الن ا حاج و آلفه دًا ل ان عبي

ا شك بنجابتهم ه ي ذي يجعل ر ال ا األم أبرع منهم ا ب ة،ألنجزته راد بالتزني و الم ا ،وه رادف هن و م وه
ة  ،بالعقل ،بة العرق المعروف وليس ماذهب إليه ابن المعتز       لنجا ا التزني ألن ،إن البهيمة التجوز عليه

  .الزنى فعل عاقل
ى        اني ال سمو بالمع شاعر ان ي ة ال ز إن مهم ن المعت رى اب رم " وي اآن و" اآ رفها" االم " اش

اني الخاصة و              : " وشرفها هو الذي حدده بقوله     ان يكون من مع شرف ب يس يتضع    والمعنى ليس ب ل
  .)2("بان يكون من معاني العامة

ه                 ه ومطابقت ى هو صحته وفائدت ا          ) للحال (إْذ الفيصل في شرف المعن ه، أم ل في ذي قي ام ال والمق
د ال                 شريف ق ى ال إن المعن ا ف وسائل إبالغ ذلك المعنى فدورها ان تصل به منتهى البالغة، ومن هن

  . تكون ألفاظها متوسطةيصل الى المتلقي اذا لم يكن للشاعر لغة خاصة به 
شريف        ى ال ران المعن ذان اآلم ه ه ق ل ة إذا تحق ام البالغ ى تم د وصل إل شاعر ق ون ال ا يك وهن

  . بشروطه مع لغة متوسطة
ة التي            ) هـ322ت(اما ابن طبا طبا العلوي       شريف بالصورة المثالي فيرتبط عنده مفهوم المعنى ال

دادها واأل   ة وأض عار المحكم ماه االش ا اس ق بم ة الوصف،   تتحق ي المحكم ده ه ة عن عار المحكم ش
ة                         ى جانب ثالث اني، ال تيفاء المع تم باس و يه اظ، الحسنة الديباجة، فه المستوفاة المعنى، السلسة األلف

سلس، والديباجة الحسنة        : امور تحكم الشعر في نظره وهي      ل     ،)3(الوصف المحكم، واللفظ ال د مث وق
     : لهذه االمور بقول أبي ذؤيب الهذلي

َن عُ  أِم ا َتَتوّج ون وريبه   المن
  
  

ٍب من يجَزعُ           يس بُمعت     والدهُر َل
ا  َشبت أظَفاَره ة ان  واذا المنيَّ

  

عُ       ٍة الَتنف ل َتميم َت ُآ  ألفي
  

ا  ٌة اذا رغبَته نفُس راِغب  وال
  

عُ     ٍل َتقن ى قلي ردُّ ال     )4(واذا ُت
  

 المعنى الشريف اذ يحث ويأتي اعجاب الناقد بهذه األبيات آونها تحمل مضمونا اجتماعيا يالمس       
زع    دم الج ات وع اة بثب ال الحي ة اثق صبر ومواجه ي بال ى التحل ه عل ن خالل شاعر م ن ، ال ضال ع ف

  . رياضة النفس وتهذيبها على آل ماهو صالح
دماء،        سنها الق ي استح شعرية الت د ال ق بالتقالي ا تتعل ن طباطب ا اب ادى به ي ن ة الت رة المثالي والفك

ذي           وارتضاها العلماء من اهل      شعور ال اللغة والرواية وهي المالءمة بين الموضوع أو الغرض وال
ًا في تصويره                   ره، دقيق ًا في تفكي صدر عنه مما يلزم الشاعر بالحرص على ان يكون تصويره مثالي

     :ولهذا عاب ابن طباطبا بيت آثير الذي يخاطب فيه عبد الملك بن مروان

غني   سلُّ ض اك ت ت رق  ومازال
  

ن مكامنه   رج م بأبيوتخ   ا ِض

  

ى  اوون حّت ك الح ي ل  ويرقين
  

اِب   ت الحج ة َتح ت حّي  )5(اجاب
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ل                     سّدوا الخل م ي ا، ول ات التي جروا اليه ا اصحابها عن الغاي اذ جعله من األبيات التي قصر فيه
الواقع فيها وما لذلك سبب اال ان آثّيرا صور الخليفة محتاجا اليه برقيِّه ويحاول استالل اضغانه من         

ى يستجيب لرقيه، وفي ذلك تقليل من شأن الخليفة، ودنو بصورته عن الصورة المثالية في                قلبه، حت 
  . )1(علو المكانة وسمو المنزلة التي يريدها ابن طباطبا

ن                                 ة فهل يعترض اب ر الخليف شعر في غي ذا ال ان ه و آ ذهن هو ل دور في ال اال ان هناك سؤاًال ي
شاعر             أل، طباطبا عليه مثال؟ وربما يكون الجواب ال       وك صفات الينبغي لل اء والمل نه يعتقد ان للخلف

  . ان يخدشها بشعره ولو آان ذلك الشعر مديحا
فقد رأى ان المعاني منها ما هو شريف وما هو وضيع وان مدار             ) هـ337ت(اما قدامة بن جعفر     

ى  وع: " الشرف والضعة ذاتيان في المعنى ال ناشئان من وضع المعاني في غير موضعها فقد قال                ل
ان يتوخى البلوغ من التجويد في ذلك الى        ...من الرفعة والضعة  : الشاعر اذا شرع في أي معنى آان      

  . )2("الغاية المطلوبة 
د                           ا عن اني والنعوت التي ذآره ك في المع شريف وذل ى ال ة عن المعن فضال عن هذا تحدث قدام

دار المع                اء، فم ديح والهج يما غرض الم شعرية والس ده في        حديثه عن االغراض ال شريف عن نى ال
ول        " العقل والعدل والشجاعة والعفة     " المديح هو    شريف يق ى ال وان المعن ة عن ان االربع ذه االرآ ه

ذا الخالل                          " قدامة   شعراء من مدح الرجال به اس المصيب من ال ذا القي ى ه فقد وجب ان يكون عل
ا        البغيرها، والبالغ في التجويد الى اقصى حدوده، من استوعبها، ولم يقتصر           ك آم  على بعضها وذل

      :قال زهير بن أبي سلمى في قصيدة

ه  ُر مال ُك الخم ٍة الُتهل ي ِثق            أخ

ه    ال نائُل ك الم د ُيهل ه ق )3(ولكّن
  

  

  

ن       ديث ع صور الح ه ي ن آون ضال ع ا، ف ى خلقّي ل معن ر يحم ول زهي ة ان ق د قدام د وج لق
ي       الجماعة، فيذآر رغباتها ونوازعها ألن المطلوب من الشاعر          سانية الت أن يأتي بالمعاني األن

  . )4(تحس بمثلها الجماعة وتشارك الشاعر في إدراك جمالها، فهي المعاني الشريفة الرفيعة
شرف                 ضعة وال المعنى من حيث ال أ ب ا،          ،إذا قدامة بن جعفر ال يعب ر عن أي منه شاعر أن يعب فلل
اني،                   ا شاء من المع اول م ه           لهذا لم يحظر قدامة على الشاعر إن يتن د، وال يحظر علي د بقي ر مقي غي

ان المعاني آلها معرضة للشاعر، وله ان يتكلم منها، فيما احب وآثر من غير ان : " معنى فهو يقول
ه           روم الكالم في شاعر                )5("يحظر عليه معنى ي درة ال اوت في ق ان، ولكن التف ساوى المعني ذا يت  وهك

ة         فعنده المعاني وضيعة وشريفة ولكن      ، على رسم أي منهما    شعر، ألن حري الفرق بين االثنين في ال
  . الشاعر اليمكن ان تقيد

دي  ا اآلم ـ370ت(ام ضا أي   ) ه ي راف نص األدب ن داخل ال شريف م ى ال ى المعن ان ينظر ال فك
م                           ى الحك سرع ال ر اخالقي وهو يعيب من يت ا أو غي اس اخالقي مقياس خارجي سواء آان هذا المقي

ر منصف            على العمل الفني لما يشتمل عليه من م        واعظ وادب وحكم وامثال ويرى ان هذا الحكم غي
صفات في                     ك ال دار تل ويضع صفات للعمل الفني اليدخل فيها المواعظ والحكم واالمثال بل يجعل م

ه                 " الفن تقوم على     رة مائ ه في مواضعه، وآث ألفاظه واستواء نظمه وصحة سبكه ووضع الكالم من
  . )6(" اال بأن تجتمع هذه الخالل فيه ورونقه، اذ آان الشعر اليحكم له بالجودة
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ستحقه اال                        ا الي ة بم ر الخليف أن يمدح غي شاعر ب ى ال ا في األخذ عل ن طباطب ويتفق اآلمدي مع اب
         : نحو قول البحتري في مدح المعتز باهللا. )1(الخليفة

ه ا ويحُوُط ا زال يكألدينن  م
  
  

ّذابلِ     يِج ال شرفّية والوش     )2(بالم
  

ان يقال لبعض   "ا المديح ليس من قبيل المديح الفاخر المتسم بالشرف ألنه يصلح            فهو يرى أن هذ   
ة     )3("والة الثغور وغيرهم من الوالة وال يخص الخليفة    ا بمقول ا وثيق رتبط ارتباط  ورأى الناقد هذا ي

ذا ينبغي           ) لكل مقام مقال    ( مقتضى الحال وان     وهي معيار من معايير الجودة والذيوع الشعريين له
ذيب في            ، لشاعر أن يراعي منزلة الممدوح ومكانته       ل أي أن التحّضر بكل أشكاله صار يقتضي الته

  . الخطاب وإنزال الناس منازلها 
بته    ) هـ392ت(أما شرف المعنى عند القاضي الجرجاني        فيعني سمو المعنى ولياقته بحسب مناس

و     لمقتضى الحال، ويظهر هذا المصطلح عند الجرجاني من خالل استعر           اني، فه وب المع اضه لعي
  .)4(ينتقد معاني أبي نواس ويصفها بالغثاثة وسقط المعنى

ت   رب آان إن الع ا ف ن هن ى   " وم شرف المعن سن ب ودة والح ي الج شعراء ف ين ال ل ب تفاض
ساوئه،                )5("وصحته ى م  وعلى هذا األساس اهتم القاضي بالنص والكشف عن محاسنه أو االشارة ال

رف ال   ين ش ربط ب الل ال ن خ ا   م رى ان مالآه ي ي تعارة الت ى واالس بة  " معن شبه ومناس ب ال تقري
  . )6("المستعار للمستعار منه

ستعار                      ه والم ستعار من ين الم بة الواضحة ب وي والمناس شبه الق ويترتب على ذلك وجوب توفر ال
  : اليه، اذ بغير هذه األمور تكون االستعارة عنده رديئة مطرحة آقول أبي تمام

  

باب الغ   رت أس دائح  باش ى بم  ن
  

وال     وك طب أبواب المل  )7(ضربت ب
  

  

سامعك واستغش            : " الذي علق عليه القاضي بقوله     انك اذا سمعت هذا وأمثاله من الكالم فأسدد م
صيرة                     ه ويطمس الب ا يصدئ القلب ويعمي ثيابك وإياك واإلصغاء إليه واحذر االلتفات نحوه فإنه مم

  . )8("ويكد القريحة 
يم              ونستخلص من هذا ان الق     ذي يتعارض مع الق اضي الجرجاني ال يعنى أبدا بالمعنى الوضيع ال

ا    ضا آم ده اي ون مرضيا عن د يك احش ق المعنى الف ضية واضح ف ذه الق ن ه ه م دين، ألن موقف أو ال
  . يرضى بالمعنى الشريف

ه                  ى من عدم م  ... ولكن طريقة الشاعر في توصيل المعنى أو بسطه هي التي تحدد شرف المعن ث
ور اال ى    االم ول عل شعر والمع ة ال ن عناصر لغ صر م د القاضي عن اني عن ك ألن المع خرى وذل

صياغتها صياغة شعرية مؤاتية، وتأسيسا على تلك الصياغة واستيفائها شرائط الجودة، وبعدها عن             
  . التكلف اللفظي والتعقيد البديعي والفلسفي تتحدد قيمة الشعر ويتفاضل الشعراء

شعر        فقد ) هـ421ت(أما المرزوقي    ود ال ة عم ان نظري ا من ارآ ده رآن ى عن  )9(آان شرف المعن
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  .)1("انهم آانوا يحاولون شرف المعنى وصحته وجزالة اللفظ واستقامته: " يتضح هذا في قوله
م   صحيح والفه ل ال ى العق اذا عرض عل ون شريفا صحيحا مصيبا، ف ده ان يك ى عن ار المعن فعي

  . قدار ما فيه من باطل وخطأالثاقب فاقتنع به آان مقبوال وإّال نقص بم
م                         ارف العل ى مع ا وعل اة حين ع الحي ى واق د أن يعرضه عل والعقل الصحيح يحكم على المعنى بع

  . )3( وذلك ألن األفكار الراقية والمعاني الشريفة السامية لها قيمة آبيرة في األثر األدبي)2(حينا آخر

ا      " ي في المعنى، أي أن      فيرى أن الشرف ذات   ) هـ471ت(اما عبد القاهر الجرجاني      من الكالم م
صناعات، وجل                 هو شريف في جوهره آالذهب اإلبريز الذي تختلف عليه الصور، وتتعاقب عليه ال

  . )4("المعول في شرفه على ذاته وان آان التصوير قد يزيد في قيمته، ويرفع من قدرة
مجراه  "ي من صفاته أن     ويضع عبد القاهر المعنى الشريف في خانة المعنى العقلي الصحيح الذ          

ا                      د التي تثيره الء، والفوائ ستنبطها العق ة التي ت ة مجرى األدل ان والخطاب ة، والبي في الشعر والكتاب
ا من أحاديث النبي               صحابة      9الحكماء ولذلك تجد األآثر من هذا النوع منتزع وال   Μ وآالم ال  ومنق

  .)5 ("من آثار السلف الذين شأنهم الصدق، وقصدهم الحق
ق  إذا رؤ ى الخل اد إل وعظ واإلرش م يكن واجب األدب ال ه إذا ل ق من ان ا تنطل اهر هن د الق ة عب ي

القويم، فواجبه الذي الشك فيه أن ال يصادم الخلق القويم وال يتحدى تقاليد المجتمع الصالحة وواجبه 
ذا المعن              رى أن ه ى أن يتجه ما استطاع وجهة الخير ويتنكب مواضع الفساد ودواعي التبذل، وهو ي

  .يأتي مفهوما من ظاهر اللفظ دون خيال أو تمويه فهو حقائق يثبت العقل صحتها
اني                     و يفضل المع ل فه ى التخيي ومع ان عبد القاهر يؤمن بأن موضوع الشعر والخطابة مبني عل
ذي ال                          م المحصور ال اني في حك ذه المع ل ه رون ان مث ذين ي العقلية الصحيحة، ويرد على أولئك ال

د                هذا ومن س  " يزيد م الجام دن الحق، في حك لم ان المعاني المعرقة في الصدق، المستخرجة من مع
ول              الذي ال يمنى، والمحصور الذي ال يزيد، وان أردت ان تعرف بطالن هذه الدعوى فا نظر إلى ق

  ". أبي فراس"
   

ابت سهام إذا أص ا آال                 وآن

ابا    ا أص ا فراميه      مراميه

  

د                      ألست تراه عقليا عريق    ك من فرائ ى ذل ببه وهو عل وة س ا بق سبه، معترف راس   "ا في ن  )6("أبي ف
 .  وعلى هذا فإن عبد القاهر يريد من الشعر أن يكون اداة في خدمة القضايا اإلنسانية النبيلة

  :فينقسم عنده المعنى الشريف على قسمين) هـ584ت(اما اسامة بن منقذ 
ك في               قسم شريف في ذاته وقسم يشرف بما يحدث فيه م          ا يمتل اني م ى إن من المع ن صنعة بمعن

نفسه من المقومات ما يجعله شريفًا لذاته مما يحتم على الصانع ان يتفحص مثل هذه المعاني وينقب      
  . عنها لتكون لبنة في نصه تسهم في شرفه وحسنه فتقع بذلك على عاتقه مسؤولية اختيارها

وانما يكتسب شرفه ورفعته من خالل النص         ، فإنه معنى غفل من حيث الشرف     : اما القسم الثاني  
ى             ، المصنوع ومن خالل المواقع التي سيحل فيها       المعنى ال ومن ثم فإن عليه ان ينظر في ما يرتفع ب

ضعة والخسة     ، مراتب الشرف  ا        ،وينأى به عن ال ى م صانع الحقيقي وتتوقف عل ا يكمن دور ال وهن
ة       ، يفعله قيمة المعنى وشرفه    صانع وضعف ملك شريف من             ألن جهل ال ان بال د يهوي ده ق ز عن  التميي
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من مثل ان يعمد الى معنى من المعاني اليراد واليستفاد فيكون عندئذ            ، المعاني الى مهاوي السخيف   
  .)1(رذال

شريف من   ى ال ام المعن ى مق المعنى الوضيع ال نهض ب شعراء ان ي دع من ال ستطيع المب ذا ي وله
  .خالل قدرته على صوغ المعنى في شعره

ات        ) هـ684ت(م القرطاجي   اما حاز  اني مع االلتف شريف من المع فقد اآد على وجوب تقصي ال
ى        اج إل ر                  : " بأنَّ تطلب المعاني الشريفة يحت ى آثي ول إل ل الق ا في قلي اج معهم تنقيب وفحص ويحت

أتي               " ومن ثم فإن اشعر الناس    ،  )2("الزمان   را، وي ه بلفظه آبي ى الخسيس فيجعل من يأتي إلى المعن
  .)3("نى الكبير فيجعله بلفظه خسيساإلى المع

شاعر أن         ستطيع ال ا ي ل وإنم إْذ ال يوجد معنى شريف بذاته أو وضيع بذاته آما يرى حازم من قب
  .يجعل من هذا ذاك ومن ذاك هذا بقدرته على سبك قصيدته

  المعنى الوضيع : المطلب الثاني
رديء من ضمن المالحظات  ى الوضيع أو ال ديم،     آانت ظاهرة المعن د الق رها الناق ي أشَّ الت

  .وتفاوتت طبيعة األحكام على وفق طبيعة أفكار الناقد وثقافته
نهم،              " لقد آان الشعر عند الجاهليين     ازة من بي ة ممت ضربا من الكالم المنغم المثير، تتعاطاه طائف

قد آان آل   اصطلحوا على تسميتهم بالشعراء، ألنهم علموا ما اليعلمون، وفطنوا الى ما اليفطنون، ف            
اموس     ان     )4("علم شعرا آما يقول صاحب الق ن وهب في البره ول اب ا     : "  يق شعر بم ذي ي شاعر ال ال

  .)5("اليشعر به غيره 
   

ه          زام في فن دأ االلت شاعر أخذ بمب اّال أن رؤية الناقد للشعر تغيرت بمجيء االسالم خاصة وان ال
ة        الشعري اذ ان مصدر االلتزام االسالمي في الشعر، انما ي          نبثق من دين االسالم وعقيدته ومن رغب

ك        د ذل الشاعر المسلم في مرضاة خالقه وطمعه في ثوابه وخشيته من سخطه وعقابه، ثم اليضير بع
شعري                   شكل شعره أو صورته، مادام المضمون حقا، أو على االقل لم يكن فسقا، بل ان اتقانه لفّنه ال

ال النبي     وتحبيره اياه وابداعه فيه مما يأمره به إسالمه   د ق ى، فق أن اهللا  " )ص(، ويقربه الى اهللا زلف
  .)6("يحب إذا عمل احدآم عمال أن يتقنه

  : على قول آعب بن زهير9ولهذا يمكن أن نصنف مالحظة النبي 
  مهند من سيوف الهند

)7(مهند من سيوف اهللا: إلى
  

  

شعر     ضمن هذا المنحى من االلتزام االسالمي في الشعر، فهو ان يصدر الشاعر ا             لمسلم في فن ال
  .)8(من خالل نظرة االسالم للخالق ومخلوقاته

اب       ن الخط ر ب ة عم ارض الخليف ذا ع ن ه ضال ع د   ) رض(ف ن العب ه ب شاعر طرف ول ال ،   )9(ق
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ه             دة بقول ة االسالمية الجدي وال أن اسير في سبيل اهللا     "بخصال ثالث اخرى مقابله تتماشى والرؤي ل
د           واضع جبهتى هللا، واجالس قوما ينتق      ون اطايب الحديث آما ينتقون أطايب الثمر لم أبال ان أآون ق

  .)1("مت
ن الخطاب     ة عمر ب اة عن رؤي ه للحي شاعر ورؤيت ه نظر ال ات وجه ة عن اختالف ذه الرؤي وتكشف ه

ا وضيعة آطلب الشراب والتمتع بالنساء خارج نطاق                      ) رض( للحياة وللمعاني الشعرية التي يرى فيها انه
شعر ان يجسد مبادئ الخير في قالب فني ويسعى إلى أن يتجه الشعر نحو هذا المضمار              الشرع فهو يريد لل   

اول مختلف شؤون   ده مسوغات العيش التي تصب في توخي مرضاة اهللا فضال عن تن ذا اختلفت عن له
  .الحياة

اه مع                                شاعر أن يتفق معن د من ال ة الناق د الملك بن مروان الخليف ا عب  اما في العصر األموي فيطالعن
شماخ في                      د الملك قول ال شد عب د ان سامية فق سانية ال ا يتفق مع الطبيعة األن ع ومم الشعور األنساني الرفي

  :عرابة األوسي
  

ي ت رحل ي، وحمل        إذا بلغتن

وتين  دم ال رقي، ب ة، فأش  )2(عراب
  

  

  .)3("بئست المكافأة، آافأتها، حملت رحله وبلغته بغيته، فجعل مكافأتها نحرها: "فقال
شاعر يمجد صفة                       نالح ه، أي ان ال ة بجود ممدوحه وآرم ه، ثق ال بهالك ناقت ظ ان الشاعر لم يب

ه                    م يستحسن قول الكرم المتاصلة اصال في ممدوحه المعروف عنه جوده وآرمه، اال ان عبد الملك ل
  ".بئست المكافأة :"فكشف عن ذلك بقوله"اشرقي بدم الوتين "

ي رأى          ار المطلب د الجب ذه                   اال ان الدآتور عب ى اال به ذا المعن م يجد ه دوي خشن ول شماخ ب  ان ال
دوح                     ان المم ا آ ة خشونته بينم ه (العبارة، ويراه صادقا في احساسه وفي ترجم م     ) عراب ذا ل دنيا ل م

  .)4(يرضى، وآان البد من اختالف التقدير الختالف البيئتين والمزاجين
رديء أو الفاحش عند حديثه عن      فقد اشار الى قضية المعنى ال     ) هـ232ت(اما ابن سالم الجمحي     

ف،            عره ويتعف ي ش ه ف ان يتأل ن آ اهليين م شعراء الج ن ال ه ان م ي طبقات دذآر ف يس فق رؤ الق ام
ر، وممن تعهر في              سه ويتعه ان ينعى نف نهم من آ اء، وم تهكم في الهج الفواحش والي ستهتر ب والي

  :شعره امرؤ القيس قال
  

عٍ  ُت ومرض د طرق ى ق ك ُحبل        ومثل

ا   ولفألهيته ائم مُح ن ذي َتم   ع
  

  :وقال
ا     وٍم ثيابه ت لن د ألق ُت وق          دخل

ضلِ    سة الُمتف ستر إّال لب دى ال  )5(َل
  

  

ه العشاق                             ار، وهو مااليالف سه للحامل والمرضع ال االبك ل نف يس مي ى امرؤ الق اد عل فقد عاب النق
  .)6(فضال عن الملوكعادة، لما فيها من علل الحمل، واوظار الرضع، فتعافها لذلك نفس الصعلوك 

ن       إن ع ا تعزف ًا م ا غالب ى والمرضع وهم سه اْذ اصبى الحبل ا بنف ر هن يس يفخ رؤ الق أي ان ام
  .الرجال، ومن يقدر على ذلك فال يعبأ بفاطمة المخاصمة له
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بالفساد والدناءة مما حدا به الى التحذير من مثل   )هـ255ت(وارتبط المعنى الوضيع عند الجاحظ      
ال اني ق ذه المع م  :" ه يض ث م يب ب ث ي القل ّشش ف ساقط يع دنيء، ال د وال ى الفاس وا ان المعن م اعلم ث

  .)1("يفرخ
ة                 يم االبداعي تمس الق و يل ل، فه ان مع النص الجمي ه آ شعري بأن ى ال وقد تميز نقد الجاحظ للمعن
اعي في جوهره، وروحه، وفي                           ه اجتم ى أن ام عل شكل ع ن ب ه للف شكال ومضمونا لذلك آانت رؤيت

اة              " ائجه ألن   غايته ونت  ذه الحي ن  ... الفن العظيم ان يحب المرء حياة سائر الكائنات ثم يعبر عن ه الف
  .)2("آاالخالق غايته االخيرة ان يسمو ا بالفرد على ذاته ويوحده بالجميع

احظ أن  ذا رأى الج ل  " وله ة القائ در رق ى ق رق عل ستمع ي وة  ) 3(" الم و ق احظ ه ده الج ا يري فم
  :ية وعلى هذا االساس عاب الجاحظ قول الشاعر  المضمون، وجمال الغا

ى   وت البل وت م سبن الم        التح

ال     ؤال الرج وت س ا الم  فإنم
  

ن ذا وت، ولك ا م  آالهم
  

سؤال    ذّل ال ن ذاك ل د م  )4(اش
  

  .)5("وانا ازعم ان صاحب هذين البيتين اليقول شعرا ابدا : " قائال
شعري   ى ال احظ للمعن صور الج رأى ت ذا ال د عكس ه ون  لق أن تك شاعر ب ب ال و يطال د، فه  الجي

ا للكالم                يس نظم ة ول ة بالغي درة شعرية وموهب ة تكشف عن ق ة وذات دالالت عميق مضامينه عالي
  .)6(خاليًا من الصور وااليحاءات المؤثرة

ن     اء ولك شمم واالب ة ال ل قيم ه يحم ثال، ألن ة م ن قتيب ة نظر اب ن وجه د م ى جي ذا المعن إّال أن ه
  .ه ألنه الينطلق من منطلق اخالقي في محاآمة معاني الشعراءالجاحظ اعترض علي

سيمه                      ك في تق ى ذل د أشار ال اما ابن قتيبة فقد تنبه الى المعنى التافه الذي يرد أحيانا في الشعر فق
شاعر       ول ال ل ق ى وراءه ، مث ذي المعن شعر ال د وال ى الجي زل    "للمعن اعر الغ زة ش ر ع و آثي وه

  .)7("العذري
ن م   ضينا م ا ق ة  ولم ل حاج ى آ           ن

ح       و ماس ن ه ان م سح باالرآ  وم
  

ا    ارى رحالن دب المه ى ح دت عل  وش
  

ح     و رائ ذي ه ادي ال ر الغ م ينظ  ول
  

ا  ث بينن أطراف االحادي ذنا ب  أخ
  

اطح   ى االب اق المط الت بأعن  )8(وس
  

  

ى                    ا من المعن هذه األلفاظ آما ترى احسن شئ مخارج ومطالع، ومقاطع واذا نظرت الى ما تحته
ته ضيئال القيمة له، وفحوى هذه األبيات ان الشاعر ورفاقه أدوا مناسك الحج، وطافوا طواف                  وجد

نهم االخر، وأخذوا                   الوداع، وشدوا رحالهم على المهارى ومضوا في طريقهم دون ان ينتظر احد م
  .يتبادلون اطراف الحديث واالبل جادة في السير في االباطح

ات في نظر ابن قتيبة جمال ألفاظها، وحسن صياغتها وعذوبة          فسر االبداع والجمال في هذه األبي     
  .موسيقاها اما معانيها فتافهة، الطائل تحتها

ة      اني الرائع ك المع ة لتل ن قتيب وين اب ة ته ستغربا عّل ة م دوي طبان دآتور ب ساءل ال ل )9(وت ، وه
اة اآث            ة والحي ك؟ واذا   يستطيع الشاعر المجيد ان يرسم هذه الصورة الرائعة الناطقة بالحرآ ر من ذل
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ذه    ي ه ى ف ة المعن ن قيم ل م ى التقلي اه ال ذي دع ا ال ى، فم ظ ومعن شعر لف رى ان ال ة ي ن قتيب ان اب آ
ى مع                  د المعن ك يؤآ األبيات مع مافيها من االيجاز والمبالغة، وجمال النظم وبراعة التصوير آل ذل

  .قيق بين األلفاظ والمعانيما في األبيات من العاطفة القوية والخيال الخصب المتحرك والتناسب الد
ه                           د حديث يس عن ذي ورد في شعر امرؤ الق ى الوضيع ال فضال عن هذا اشار ابن قتيبة إلى المعن
ك، وان          وقى ذل شعراء تت اس وال ات الن ى حرم ه ال شاعر بدبيب اهي ال د تب رأة اذ رأى الناق ن الم ع

  .)1(فعلته
ى عدم انت            شفع          وعلى الرغم من مخالفة الشاعر إلجماع الشعراء عل ذي ي اك الحرمات إال ان ال ه

ى                     ذا المعن م ينازعه احد ه ه، فل شعراء إلي لم ال د س اني فق ، ومن  )2(للشاعر هو ابتكاره لمثل هذه المع
ألوف       الجدير بالذآر ان نظرة امرؤ القيس للمرأة آانت نظره منفرده، تبدو من خالل خروجه عن م

إال ان الناقد أراد محاآمة الشاعر وفق معايير المعاني في خطابها، ومعاملتها المعاملة التي تستحق،      
  . عصره العصر الشاعر لهذا أخذ عليه قوله السابق

شعرية          ) هـ285ت(اما المبرد    ات ال ده لألبي ه في نق ى التاف اد والمعن فقد آان يميز بين المعنى الج
ا   ، دينأو مخالفا لل   ، ويكون المعنى الوضيع وفق رؤيته اما مخالفا للعرف االجتماعي والقيم          او مخالف

ول          ، للثقافة المتعارف عليها   صيدة      : " ولهذا أخذ على أبي نواس بعض أبياته الشعرية اذ يق ه في ق ول
ذلك وهو                          يس ب ه المجان ول ستملحه االحداث، ويألف ع شيء ي ن الربي يمدح فيها العباس بن الفضل ب

  :قوله
  

ك دِّث مل أس ُمح ديم آ          ن

ديق   رف زن ّن وظ ُه مغ  تي
  

  

  : واما قوله. ول ملحون مرذول ردئ الوصف بعيدهفهذا ق
  

دا   ِه اب ى ُأّم مال ى فت          ال

شقوِق   اس م ي الن ٍب ف سعى بجي  ت
  

  

  )3("فهذا آالم خسيس، وفي آخرها ماجمع بين آفر ولحن واآره حكايته لضعته وبطالنه 

الي               ضائل والمع ى الف ى ان      فالمبرد اليمنع ان يكون الشعر سبيال الى الحق والخلق وال ، ولكن عل
سامية،             ة ال اني االخالقي ستملح والمع د واالسلوب الم يكون النظم اوال، فهو اليقول بتنافي النظم الجي

ن              ، وما اآثر ما نجده في الشعر من الدعوة الى االخالق الحميدة           وم من حيث هو ف ادة يق شعر ع وال
  .المن حيث هو صدى ألخالق ناظمه

د الحسن        ف) هـ322ت(اما ابن طباطبا العلوي      شعر الجي ين ال ه ب قد آشفت آراؤه النقدية عن تفرقت
ل ممارسة                    والشعر المتدني وذلك عن طريق اقواله وهو يتحدث عن األدوات التي يجب اعدادها قب

ه شعر وتكلف م ال ه : " نظ ل مراس دادها قب شعر ادوات يجب اع ة ... ولل م اللغ ي عل ع ف ا التوس ... منه
  .)4(" وسخيف اللفظ، والمعاني المستبردة والتشبيهات الكاذبةواجتناب ما يشينه من سفساف الكالم

ة                    اني المتكلف اردة المع ة، الب ومن االمثله التي ذآرها ابن طباطبا على هذا النوع من االشعار الغّث
  :النسج قول االعشى

ا ا انَقَطع سى حبُله عاُد وَأم ْت ُس       بان

ا     ّدْين فالفرَع ر فالُج ت الَغْم  )5(واحتلَّ
  

  

ا               فهو ي  ، رى ان المعاني الغثة أو الباردة، هي التي ترد في أبيات متكلفة النسج فتجمع برودة وتكلف
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  .إال أن هذا البيت يمثل مطلع غزلي مألوف في آثير من قصائد الجاهليين بصورته هذه
اد من             ك شكوى النق ا يعزز ذل ويبدو ان بعض المعاني التافهة شاعت في العصر العباسي و مم

شع اني ال ي    المع ال ألب ري ق صور النم اني ان من ي األغ د ورد ف ة فق و العتاهي ا اب اء به ي ج رية الت
ة ال : " العتاهي ا؟ ق صيدة وتحكمه ول الق م تق ي آ ول  : ف ى اق دي حت ين ي ي ب اهو اال ان اضع قنينت م

صيدة اال        " اال يا عتبة الساعة     :" اما على قولك  : ماشئت، قال  ا اخرج الق فإنت تقول ما شئت ولكن م
  .)1(" حتى امحو بيتا واجد بيتا  ثم أخرجها وإنما الشعر عقل المرء يظهره بعد شهر

سهولة التي                         سوقية وهو يبحث عن ال ويبدوا ان الشاعر في هذا العصر قد وقع في المباشرة وال
ة أبي      ) هـ 370ت(غلبت على ابداعه الشعري، وتتجلى قيمة المعاني الرفيعة لدى اآلمدي            في تخطئ

  :تمام على قوله
  

َأ ي س ُت وإنَّن ا حيي صرًا م         حمُد َن

دِ     ن الحم صٌر ع لَّ ن د ج ُم َاْن ق  ألعل
  

  

  .)2("ألنه رفع الممدوح عن الحمد الذي ندب اهللا عباده اليه بأن يذآروه به وينسبوه اليه: " قائال
اء            دع والثن تهم للمب زاز اريحي اس من اهت فالشاعر آما يرى الناقد خالف مألوف ما اعتاد عليه الن

سان                  ا سمو باألن ي ت لجميل ألن المعاني الجيدة التي يعرض اليها الشاعر تستند الى القيم االخالقية الت
  .وترفع من شأنه

اني القبيحة                   ) هـ395ت(اما ابو هالل العسكري      ى تحسين المع اج ال د يحت شاعر ق د ذآر ان ال فق
له فيه هوى أو حط منزلة وذلك عند اعتذاره من هزيمة أو حاجة الى تغير رسم أو رفع منزلة دنيء 

  .)3(شريف استحق ذلك منه، الى غير ذلك من عوارض االمور
وقد يرى العسكري ان بعض معاني الشعر التى جاء بها ابو نواس باردة وغثة من دون ان يكلف 

ومن :سمعت بعض العلماء يقول   : " نفسه تأمل قدرة الشاعر وبراعته في صياغتها جاء هذا في قوله          
  :ردة قول أبي نواس في صفة البازيالمعاني البا

  

سرا دي ِمن اَء ته ٍة علي ي هام         ف

سرا      ٍف اع يم بك ِة الج  آعطف
  

  

  :فهذا جيد مليح مستوفي ثم قال
  

را     ٍل َفكَّ ا بعق ن ِفيه وُل م         َيق

اٍء  َورا     ى ف َا ال ا عين و زاده  ل
  

  فاتصلَت بالجيِم َصارت َجعَفر ا
  .)4("ا العين والفاء والراء تصير جعفرا فمن يجهل ان الجيم اذا اضيف اليه

وع الحروف   ة مجم يس بمعرف ا ل ل هن ر(اال ان الجه ة  ) جعف ن طريق سامع م د يعجب ال ا ق وانم
  .وصول الشاعر الى اسم ممدوحه فال تخفى البراعة في هذا، والمعنى ليس وضيعا على آل حال

ره ف        ) هـ454ت(واآد ابن رشيق القيرواني      د واث ى الجي شعر         على المعن شبها بيت ال ي المتلقي م
ى              " جعل) بالبيت من األبنيه  ( اآنه المعن ة وس ه الدرب قراره الطبع وسمكه الرواية ودعائمه العلم وباب

  .)5("والخير في بيت غير مسكون 
ر في بيت                       ول الخي و يق وعلى الرغم من عدم وضوح عبارة ابن رشيق في بيان صفة المعنى فه

م يحدد طب     ى وراءه، ولكن ل ا         المعن ة التي يعطيه ة المهم دم المنزل ذا اليع ى، اال ان ه ذا المعن ة ه يع
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ل شعري آك شغله ضمن الخطاب ال ذي ي ع ال ى، وعن الموق ه ، للمعن ساآن البيت اشرف من ألن ،ف
سكنها                      ذي ي ى ال دفها ان تتتضمن المعن يلة ه ه فالبيت إذا وس د آل      ، البيت ما بني اال ليحوي وهي تفق

  .من الممكن القول ان الشعر يبنى اساسا على المعنىقيمة ان خلت منه وبذلك يصبح 
فأعرق المعاني  "فقد ربط المعاني الشعرية باالغراض األنسانية       )هـ684ت(اما حازم القرطاجي    

  .)1("في الصناعة الشعرية ما اشتدت علقته باالغراض األنسانية 
ش               " ولذلك   ه والحزن أو ال رح من شعار الف ا      فما فطرت نفوس الجمهور على است جو أو حصل له

  .)2("ذلك بالعادة فهو المعتمد في األغراض المألوفة في الشعر والمبنى عليه طرقها 
ذلك    ن آ م يك إن ل ضرر، ف دفع ال ة وي ستجلب المنفع ذي ي و ال ازم  ه د ح وب عن المعنى المطل   ف
ة    عور الجماع ن ش ى ع ر المعن و ان يعب د ه ده الناق ا يري د أي ان م ر مفي المعنى وضيع اذا أو غي  ف

ان              ا اذا آ ى ام ذا المعن أثر به رة تت شاعر جماعات آثي شارك ال ا، بحيث ي فيصور نوازعها ورغباته
  .المعنى فرديا اليشارك الشاعر فيه احد فهو معنى وضيع

ال                 : "  اال ان بعض الباحثين يرى ان خسة المعنى تحدث بسبب وضع المعنى في غير موضعه ق
ر                   خسة المعاني، أو حقا   : والحق ان ما يسمونه    ا يجيء من وضعها في غي أنها انم ا أو ضالة ش رته

ذي                           تكلم ال ا العيب من الم ا، وانم ا فيه يس العيب ذاتي ا، فل م يخصص له موضعها، واحاللها محال ل
  .)3("يفسد الوضع، ويسيء االختيار

د اتخذ    د فق ة الناق ة بثقاف ا عالق شعرية له اني ال اد بالمع ام النق سألة اهتم ذآر أن م ومن الجدير بال
قدماء من المعنى في الشعر موقفين متقابلين تأثر بهما تعاملهم معه فقد استمد الموقف االول تعامله   ال

شعر ى ال اء إل شعر من نظرة بعض الفقه ع ال راز من )4(م تحفظ واالحت ر من ال سما بكثي اء مت ، فج
  .المعاني التي يتداولها الشعراء في قصائدهم

روا   ذين نظ ف ال و موق اني فه ف الث ا الموق ة   ام ل المحمل ائر االقاوي ى س رتهم إل شعر نظ ى ال  إل
اء بحجج                        شعر من الفقه ى رافضي ال رّدوا عل ذه المواقف أن ي ى اصحاب ه ان عل بالمعاني، وقد آ

صحابة               اء وال ار الخلف ى اخب ة وعل إن       )5(نقلية اعتمدوا فيها على السيرة النبوي ذا االساس ف ى ه ، وعل
  . مع المعنى في الكالم مطلقاالتعامل مع المعنى في الشعر يساوي التعامل

  معنى المعنى : المطلب الثالث
جعل النقاد من المعنى مقياسا لتقدم الشعراء وتفوقهم وذلك ما جعل العلماء بالشعر يقدمون امرئ               

ساء        " القيس على غيره من الشعراء ألنه        اول من لّطف المعاني واستوقف على الطلول ووصف الن
  . )6(" الخيل بالعقبان والعصيبالظباء والمها والبيض وشبه 

ه                 ا    "ال ألنه قال اشياء لم يقولوها فالوقوف على االطالل لم يبتدعه امرؤ القيس لكن استوقف عليه
ذلك استطاع امرؤ                       "  ه، وب شبه ب ار الم ا هو اختي وآذلك وصف النساء وتشبيه الخيل لكن الجدة فيه

  . قبلهالقيس استنباط معان جديدة على صلة بمعان مطروقة دون شك
ه  )7("خسف لهم عين الشعر فافتقر عن معاٍن ُعوٍر أصحَّ بصر  )" رض(ولذلك قال فيه عمر       وما فعل

  .امرؤ القيس هو وسيلة من الوسائل التي تحافظ بها المعاني على وجودها
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ة     ات النقدي ه الدراس دور علي ذي ت اس ال ور االس المعنى المح ام ب زمن صار االهتم دم ال ع تق وم
  .)1(جاحظ مثال يهتم آثيرا بالمعاني المجازية محاوال توضيحها بصورة دقيقةوالبالغية، فال

ين  (متفرقا بين ثنايا آتأبيه     ) معنى المعنى (ويأتي حديث الجاحظ عن      وان (و) البيان والتبي  )2()الحي
ى   (وحديثه عن الكناية وعالقتها     ) معنى المعنى (ويتصل حديثه عن الكناية بقضية       ى المعن هو  ) بمعن

  .)3("اللفظ الدال على معنيين مختلفين، حقيقة ومجاز : " اء به المتأخرون حين قالوا انهانفس ماج

ستر         ة ل ه المجموعة اللغوي أ الي والكناية حسب فهم الجاحظ سلوك لغوي وتصرف في التعبير تلج
ذه المجموعة                         راد ه أن اف ر مباشر، وآ شكل غي ا ب ر عنه اظ تعب بعض المعاني وتلطيفها بواسطة ألف

سانية   يتحاش امالت اإلن ضيه المع ذي تقت ي ال ذوق االخالق رق ال أنه ان يخ ن ش ا م و .)4(ون م ال اب ق
  : عثمان
ألين                "  ى ب وقد يستعمل الناس الكناية، وربما وضعو الكلمة بدل الكلمة، يريدون ان يظهروا المعن

ازًا،  اللفظ اما تنزيهًا واما تفضيًال، آما سموا المعزول عن واليته مصروفًا والمنهزم عن ع     دوه منح
  .)5("نعم حتى سمى بعضهم البخيل مقتصدًا ومصلحًا 

ل االديب وهو          اظ من قب ووجه الشاهد في حديث الجاحظ عن الكناية يكمن في ان استعمال األلف
ا        ة انه ن جه ة م ون حقيق ل ان تك اظ يحتم ر فاأللف ذاتي المباش ا ال ا، المعناه ى معناه ا معن د به يري

ازا        ة                استعمال حقيقي للفظ ومج ذا اللفظ وذي عالق ى اخر قريب من ه ا عن معن من حيث تعبيره
  .داللية به

ي   د ف و ابع ق وه ل دقي ى تأم اج ال ة يحت ا من الكناي اك نوع ذا احس الجاحظ ان هن فضال عن ه
ا اورده        )6(التخييل وهذا ما أسماه المتأخرون بالكناية البعيدة     د الجاحظ م ة عن ذه الكناي  ومن صور ه

ن م  ة ب الم لقتيب ن آ ة   م ك عن والي د المل ن عب ليمان ب ه س دما عزل اس عن ي الن ين خطب ف سلم، ح
ذا هو      . )7("يا أهل خراسان، اتدرون من وليكم ؟ انماوليكم يزيد بن ثروان            : " قال.خراسان د ه ويزي

ه            ) هبنقة( رم      :"الذي اشتهر باحسانه الى السمان من ابله واهماله للهزيلة منها، زاعما ان رم من أآ ُيك
  .)8("من أهان اهللاهللا ويهين 

راء   اء ويحرم الفق سه، اذ يعطي األغني ك يتصرف التصرف نف د المل ن عب ليمان ب اه ان س ومعن
  .)9("ُأصلح ما اصلح اهللا وُأفسد ما افسد اهللا : " قائال

ة                   ر معرف ى اال عب ذا المعن ة "وما من شك في ان القارئ اليستطيع بلوغ ه ه،      "بهبنق ا اشتهر ب وم
د            ألن هذا يساعدنا في ا     ى البعي غ المعن ا ألنبل دراك وفهم المعنى الذي آنى عنه قتيبة بن مسلم، أي انن

سمان                  من وراء هذه الكناية اال بمعرفة الوسائط المتدرجة بين يزيد بن ثروان وهبنقة واحسانه الى ال
اء                     ى االغني ك ال د المل ن عب ليمان ب ى احسان س ؤدي ال ذا ي ا وه من االبل واساءته الى الضعاف منه

  .ءته الى المحرومين وهو المعنى البعيد الذي يقصده المتكلم من وراء آنايته هذهواسا
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اذا فمعنى المعنى عند الجاحظ يمثل جوهر التعبير اللغوي وماهيته الروحية اال أن هذا المعنى لم                
اني من الوجود                        ل بالمع الم شعوري اخر ينتق ى ع يبلغ قيمته اال بمغادرته آينونته الفكرية االولى ال
ذه                         ة ألن ه دالالت البياني ا مخصوصا تحدده ال دثا لغوي ى ح القوة، ليصبح المعن بالفعل الى الوجود ب

  .)1(الدالالت تتفاوت حسب قدرتها على احتواء المعنى وايصاله والكشف عنه
ه التي      ) معنى المعنى(فقد جاء حديثه عن ) هـ337ت (اما قدامة بن جعفر    ى الكناي د اشارته ال عن

  :وعرف االرداف بقوله) فاالردا(سماها 
ل بلفظ                       " ى، ب هو ان يريد الشاعر داللة على معنى من المعاني فال يأتي باللفظ الدال على ذلك المعن

  .)2("يدل على معنى هو ردفه وتابع له، فاذا دّل على التابع أبان عن المتبوع 
  :ومن األبيات التي استشهد بها قدامة بن جعفر قول عمر بن أبي ربيعة

  

د ل   بعي ا لنوف رط ام وى الق         ة مه

م     مس وهاش د ش ا عب ا وام  )3(ابوه
  

  

  :الذي علق عليه بقوله
ى هو      " وانما اراد هذا الشاعر ان يصف طول الجيد فلم يذآره بلفظه الخاص به بل انما اتى بمعن

  .)4("تابع لطول الجيد وهو بعد مهوى القرط 
ن خال   د م ول الجي شاعر اراد وصف ط رى ان ال د ي هفالناق رط: "ل قول وى الق دة مه د " بعي فبع

ر            ة غي ى بطريق مهوى القرط هو معنى ردف لطول الجيد، وهو صورة من صور التعبير عن المعن
شائه                          ى ان دوام تتحاور عل ى ال شترآة عل ة م ى حصيلة عملي م يكون المعن مباشرة، وحسب هذا الفه

ة وسو            ارئ المرهف ا         قدرات المؤلف وطاقات اللغة األدبية، وحساسية الق ى انزياح ذا المعن ان ه اء اآ
ة  سمى بمنطق ا ي ن م ى االصلي( ع ذهن   ) المعن تعاري ل ق االدراك االس ن طري دا ع را جدي ام مبتك

  .)5("االديب فإن البحث عنه في الدرس النقدي المعاصر يعد نوعا من المشارآة في عملية انتاجه 
ة       ويبحث قدامة عن الصورة الواضحة في المعنى الشعري لهذا فهو يفضل           ة قريب  ان تكون الكناي

ى   وف عل بيل الوق ي س ر ف د آبي ى جه اج ال ي اليحت ى أي ان المتلق ى(المعن ى المعن ذا ) معن ن ه وم
ذر            شعر وهو األنغالق في اللفظ وتع وب ال المنطلق عد الكناية البعيدة مذمومة، ويراها عيبا من عي

  :العلم بمعناه إذ قال
ه               وذلك اذا ذآر الردف وحده، وآان وجه اتباع       " ه وبين ه لما هو ردف له غير ظاهر أو آانت بين

م                 أرداف أخر آأنها وسائط، وآثرت حتى اليظهر الشيء المطلوب بسرعة، وهذا الباب اذا غمض ل
  .)6("يكن داخال في جملة ما ينسب الى الشعر

د في ه                      ة ألن البع اني قريب ذه فما يريده الناقد هو ان تكون الوسائط بين المعنى االول والمعنى الث
دآتور                          رى ال ذا ي شعري وله م النص ال ى فه لبا عل ؤثر س ا ي الوسائط يؤدي الى الغموض والّلبس مم

سلوك           ... ان غاية الشعر هو التأثير    "جابر عصفور    اه وتحوال في ال ... والتأثير يعني تغيرا في االتج
ائق اشكاال                تخلب  وذلك يتم بضرب بارع من الصياغة تنطوي على قدر من التمويه، تتخذ معه الحق

  .)7("االلباب وتسحر العقول 
ادر                    شاعر عن اللفظ الق ه بحث ال ومن هنا آان بحث القارئ عن معنى المعنى وراء األلفاظ يقابل

ى  ل المعن ى حم ة -عل ة الدقيق ار الكلم ى ان  - أي اختي اد ال كري عي دآتور ش د ذهب ال ة " وق عملي
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  .)1("فسه عملية خلق للمعنىاالختيار في النص األدبي على وجهة الخصوص هي في الوقت ن
ق        ) هـ454ت(اما ابن رشيق القيرواني      ى العمي ى المعن ذي يحوي عل ى النص ال فقد آان يميل ال

اد والغموض                        ه االبتع شاعر من د غورا بحيث اليقصد ال أي آلما آان المعنى في النص الجمالي ابع
اني أو                ى الث ى تأمل للكشف عن المعن ى معن (انما هو غموض محبب يحتاج ال ذا رأى  ) ى المعن وله

رز                ) االشارة  ( ابن رشيق في   شاعر المب ا من خصائص ال شعري وانه رة في االسلوب ال منزلة آبي
رط          ى وف د المرم ى بع دل عل ة ت ة عجيب ه، وبالغ شعر وملح ب ال ن غرائ ا م اهر ألنه اذق الم الح

  .)3(التعريض، وتنقسم االشارة عنده الى جملة من األنواع منها الكناية والتلويح و)2(المقدرة
ن                 ين الب ا ببيت ل له د مث ا هو المقصود وق ى ثاني اه معن د بمعن والكناية عند ابن رشيق ذآر لفظ يفي

  :مقبل يبكي اهل الجاهلية ويكني عما فعله االسالم وهما
  

ا ديار واهله ي ال الي ال ابك           وم

ر    ّك وحْمي ا رواد ع د راده  وق
  

ب  ل جان ن آ اب م ا االحب اء قط        وج

را   فوّق   ّم طّي ا ث ي اعطانه  )4(ع ف
  

  

ه ظالل من   ى جانب د ال شاعر يوج ه ال سعى الي ى اساسي ي اك معن ة ان هن ذه الكناي ي ه نالحظ ف
المعاني أو معان مهملة، والمتلقي آما الشاعر مهمته التعرف على المغزى الرئيسي وموحياته ومن              

ى   (ثم فإن    ى المعن شاعر اعطت              ) معن ول ال ة في ق ى ان الكناي ل عل ة، جعلت         دلي وة وجمالي  النص ق
اه                              ر عن معن شاعر في سبيل التعبي ا لل ة التي توفره امال، فضال عن الطريق ه مت المتلقي يقف امام
ة                         ة البني دالالت أي دالل ى ال ل للوصول ال ذي يصطنع التأوي ر ال ارئ الخبي بطريقة اليكتشفها اال الق

ول               ، وما حصل مع الشاعر ابن مقبل انه       )معنى المعنى (العميقة أو    ى حد ق دين عل ا في ال ان جافي  آ
ر عن                            . ابن رشيق  ة للتعبي ى اسلوب الكناي شاعر ال أ ال ذا لج سلم له ة وهو م ه يبكي اهل الجاهلي وان

ى   (احاسيسه ومشاعره وألن     ى المعن ة ومرجع               ) معن اد الصور البالغي ر المباشر عم ى غي أو المعن
  .الخيال الذي يسمح لألديب بحرية اآبر في التعبير

ى  (فقد اتضح فهمه لمصطلح      ) هـ471ت(القاهر الجرجاني   اما عبد    ى المعن سيمه الكالم   ) معن بتق
  :على ضربين

ر عن                    " ك اذا قصدت ان تخب ة اللفظ وحده، وذل ى الغرض بدالل د (ضرب انت تصل منه ال ) زي
ة           "...خرج زيد   "مثال بالخروج على الحقيقة فقلت       ى الغرض بدالل ه ال وضرب آخر انت التصل من

ى                      اللفظ وحده  ذلك المعن م تجد ل ة، ث ضيه موضوعه في اللغ ذي يقت اه ال ى معن ، ولكن يدلك اللفظ عل
ى        ر عل ذا األم دار ه رض، وم ى الغ ا ال صل به ة ت ة ثاني   دالل

  .)5()"الكناية، واالستعارة، والتمثيل(
  :ومن ثم يوجز عبد القاهر ما فصله بقوله

ول    واذ قد عرفت هذه الجملة، منها هنا عبارة مختصرة وهي ان          " ى ( تق ى   (و) المعن ى المعن ) معن
ـ          ): المعنى(تعني بـ  ر واسطة، وب ه بغي ذي تصل الي ظ، وال ى  (المفهوم من ظاهر اللف ى المعن ان ) معن

  .)6("تعقل من اللفظ معنى، ثم يفضى بك ذلك المعنى الى معنى اخر 
ذي تجده في      ان المعنى ا  : وقد استفاد الباحثون من نظرية عبد القاهر تلك، وتوسعوا فيها، فقالوا           ل
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معاجم اللغة للكلمة ما هو اال النواة التي يتجمع حولها طائفة من المعاني الثانوية، وآثير من المهارة                 
ال      ا في الخي ه     )1(األدبية عبارة عن اطالق تلك المعاني الثانوية لتؤثر تأثيره إن اسمى مايصل الي ، ف

دى و   د الم سيطرة وبع ن ال اء اللفظي م ل االيح ن االدب ان يجع يم ف ان عظ وة بمك ة والق ، )2(الحيوي
ا     ا وصوتها وايقاعه ا وايحاءاته ذلك عالقته ستعمل آ اظ، وي ي لأللف ى العقل ستعمل المعن شاعر ي فال

  .)3(والصور الموسيقية وغيرها مما تكونه األلفاظ حين يربط بعضها ببعض
بكة من العالقات   عند عبد القاهر هو تعقد ش     ) معنى المعنى (وقد رأى الدآتور عز الدين اسماعيل ان        

ى،                           ذي يقصد بكالمه معن تكلم ال اك اوال الم ة، فهن ر اللغوي ة وغي المتبادلة بين عدد من العناصر اللغوي
  .)4("والمخاطب الذي يستغل هذا الكالم ليستخلص لنفسه منه هذا المعنى 

ى   (لقد تنبه عبد القاهر وهو يتحدث عن         ى المعن ى دور المتلقي االيجأبي في التفاع       ) معن ل مع  ال
  :النص األدبي، اذ ان الجرجاني يقول

ى                    "  اظ الموضوعة عل دا في األلف وا اب م ان توهم ر عل ان من عادة قوم ممن يتعاطى التفسير بغي
م             سهم العل وا انف وا الغرض، ويمنع المجاز والتمثيل انها على ظواهرها، فيفسدوا المعنى بذلك ويبطل

  .)5("بموضوع البالغة وبمكان الشرف 
ى ا ي اذا عل اني -لمتلق سميه الجرج سِّر( وي سر   -) المف م، وان ال يف ن العل در م ى ق ون عل  ان يك

ستطيع تلقي              ل حتى ي سائل المجاز والتمثي ى، ويتأمل م الكالم على ظاهره بل ان يدرك معنى المعن
  . العمل األدبي

ب النحوي فضال عن هذا الحظ عبد القاهر عند حديثه عن الكناية واال ستعارة والتمثيل ان الترآي      
ه من                         ه مايعطي م يقصد من ا ل ان اول، وان الترآيب اللغوي فيه فيها ليس مرادا لما يدل عليه من مع
ذا الترآيب اللغوي من                        ع ه ا يتب ى الظاهري وم دالالت ظاهرية وانما الغرض من وراء ذلك المعن

سر      باالضافة الى آونها ق    -نظرية معنى المعنى    "معان ثانية لصيغة مقصودة ولهذا فإن        ا يف انونا آلي
از  ة المج ه   -دالل ى وج ا عل سابقة وتخريجه ة ال اييس البالغي ن المق م م ب مه م جان ى فه ساعد عل  ت
د                            .... صحيح معقول  ر بتولي م نق ه ان ل ى ل ة اللفظ المعن ى مع قل رة المعن ا آث فقولهم في البالغة انه

  .)6(" معنى اللفظ أو تقليلهالمعنى عن المعنى ألنه السبيل الى ان ندخل تعبيرا في المواضعة بتكثير
اني                          د المع تكلم يقتضي التوقف عن واني، التي هي هدف الم اني الث ى المع ولهذا فإن الوقوف عل
واني دون التوقف  اني الث ى المع تدالل عل سه، إذ اليمكن االس ي الوقت نف ا ف ا ونفيه ل، لقبوله االوائ

ا أو مج               ة اختراقه م تكون عملي ا، ث ان،            عندها واالصطدام بها مرحلي ا من مع اوراء ه ى م ا ال اوزته
سور، وان      االمر المي يس ب ارة ل اني للعب ى الث ب للمعن ى ان ادراك المخاط ح عل اني يل والجرج

  .المخاطب مطالب ببذل جهد عقلي في االستدالل على المعنى الذي قصد اليه المتكلم
ل ان يكون      تعارة والتمثي ة واالس اهر لحسن الكناي د الق شترط عب ى اال " وي ه المعن ذي تجعل ول ال

ه                        سفر بينك وبين ستقًال بوساطته، ي ه م دليال على المعنى الثاني ووسيطا بينك وبينه متمكنًا من داللت
  .)7(" احسن سفارة ويشير لك اليه أبين اشارة 

  :وقد مثل لذلك بقول ابن هرمة
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صال وال  وذ بالف ع الع       الامت

ل     ة االج اع اال قريب  )1(ابت
  

  

من النص أن الشاعر اليمتع االمهات بابنائها بل يذبحها لضيوفه، وهذا ينتهي             فالمعنى الذي تفهم    
  .به الى ان الممدوح آريم، اليس هنا آلفة في الوصول الى هذا المعنى الثاني

الصور الحاصلة    " اما حازم القرطاجي فقد اهتم آثيرا بالمعنى الشعري فقد عرف المعاني بأنها             
  .)2("دة في االعيان في االذهان عن االشياء الموجو

وتقوم األلفاظ بنقل هذه الصورة الذهنية الى االفهام وان يكون الشاعر قادرا على حسن التصرف 
أثيرات            االت وت ا انفع اني التي تحدث عنه ك   )3(بالمعاني وهو معني على نحو خاص بالمع ، وهي تل

  .)4(المعاني الشعريةاالشياء التي فطرت النفوس على التلذذ بها أو التألم منها وهذه افضل 
  :والمعاني الشعرية عنده نوعان

ان يكون المعنى مقصودا في نفسه بحسب غرض الشعر ومعتمدا ايراده وسمى حازم هذا  : االول
الم    ه الك ره وبني ضيان ذآ شعر يقت لوب ال الم واس صد الك ون مق ذي يك و ال ى االول وه وع المعن الن

  .)5(عليه
اني دا  : الث ى معتم ون المعن ك      ان ال يك ن ذل د م ا اعتم اة م ى محاآ ورد عل ن ي راده ولك   اي

واني ان تكون اشهر من االول          اني الث أو احالته به عليه وسمى هذا النوع المعنى الثاني، وحق المع
  . )6(لتستوضح معاني االول بمعانيها الممثلة بها أو تكون مساوية لها لتفيد تأآيدًا للمعنى

    
 حازم للمعاني من خالل العناصر االساسية للمعنى بحسب وقد رأى الدآتور علي زوين ان نظرة

الغرض الشعري أي التي تكون من متن الكالم والعناصر الثانوية التي ليست من متن الكالم ونفس            
  .)7(الغرض

ى   (أي ان مصطلح     ى المعن ا الخطاب                    ) معن ي يبنى عليه ة الت وانين الهام ى واحد من الق شير ال ي
اب األد  ة، والخط شعري بخاص اهرة     ال داللي أو ظ ول ال اهرة التح ن ظ ر ع ذي يعب ة، وال ي بعام ب

تعارة               العدول عن التعبير الحقيقي الى التعبير الفني المجازي، بوساطة الوسائل الفنية آالكناية واالس
ا                ل إليه ة التي تحي والتشبيه وغيرها من وسائل المجاز، فالمعاني الثانوية هي المعاني الفنية المجازي

  .قية الظاهرة، وتفهم منهاالمعاني الحقي
واني         اني الث اني                 " ويشترط حازم في المع ستوضح مع ل لت ا من االوائ ان تكون اشهر في معناه

ا اخفى                         ى فيه ان المعن إن آ ى،  ف دا للمعن االوائل بمعانيها الممثله بها، أو تكون مساوية لها لتفيد تاآي
ر               منه في االوائل قبح ايراد الثواني لكونها زيادة في الكال            ة الحشو غي دة، فهي بمنزل ر فائ م من غي

  .)8("المفيد في اللفظ 
ا           ى أم ازا من المعن ى أغمض بوصفه مج ى المعن جملة حازم هنا تعاآس ماذهب إليه غيره فمعن

انى         ) اوضح (المعنى الثاني عند حازم فيشترط فيه أن يكون اشهر            ستوضح مع ى األول لت من المعن
ذا خالف ماذهب                االوائل بمعانى الثوانى اى أن األو      د حازم  وه انى عن ل أغمض حتى يوضحه الث

  .إليه من آان قبل حازم
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ضية                 اتهم لق ى   (هذا وقد خصص بعض علماء اللغة المحدثين جانبا واسعا من دراس ى المعن ) معن
ا الخاصة، ومن                            تقالليتها ومبادئه ا س سها ب ة، احتفظت لنف ة داللي ا نظري حتى انه بعضهم وضع له

ة        ) وجدنريتشاردز وأ (هؤالء   ى الكلم ى ان معن ا ال اللذان طورا النظرية االشارية في المعنى، وذهب
  .)1(هو اشارتها الى شيء غير نفسها

  المعنى بين الحقيقة والمجاز: المطلب الرابع
ذا    د ه ة، ويع ة العربي وم البالغ ي عل دوين ف ة الت ذ بداي از من ة والمج اء بمبحث الحقيق تم العلم اه

  .البالغية تفرعا وتشعباالمبحث من اآثر المباحث 
ذي                  " وتعرف الحقيقة على انها      ى ال ستعمل في المعن ه، أو اللفظ الم استعمال الكالم فيما وضع ل

  .)2("وضع له اصال 
ة من ارادة                                 ة مانع ة مع قرين ه اصال، لعالق ا وضع ل ر م و استعمال اللفظ في غي اما المجاز فه

  .)3(المعنى الحقيقي
د  الحظ بعض الدارسين أن ا ة وق صوره للحقيق ان ت ه، آ ردات لغت ة وضعه لمف ي بداي ي ف لعرب

ان       سبت مع ردات اآت والمجاز بسيطا بحيث اليفهم من اللفظ سوى المعنى الذي وضع له، اال ان المف
ة   ذه االحاسيس الوجداني ا عن ه ر به يلة اخرى يعب ى وس ي بالحاجة ال شعور العرب دة ب ة جدي جانبي

  .)4(المبهمة التي آان يحسها
ون عدة، وهو مرتكز تتكئ                    فالمجا ى فن تماله عل ة الش ه الرفيع ه مكانت ون البالغة، ل ز فن من فن

يبويه  د س ة، ويع دالاللتها المختلف اني ب ه المع ـ180ت(علي ى  ) ه اروا ال ذين اش اء ال ل العلم ن اوائ م
ات  . )5("االتساع في الكالم "المجاز وتحدث عنه تحت ما يسميه     ويعني به الخروج عن حدود العالق

أن زمن الفعل اجرى                     ا لمنطقية العادية التي هي قوام النحو، فمن ذلك اضافة، المصدر الى زمنه فك
 فالليل والنهار اليمكران ولكن المكر        >َبْل َمْكُر اللَّْيِل َوالنََّهارِ   <:مجرى فاعله، وذلك مثل قوله تعالى     

  .)6("فيهما 
ولهم   سوة أدخلت في رأسي الق   : " ويعد من االتساع القلب، مثل ق ى     )7("لن ا عل اع الفعل لفظ ، وايق

ا    <:غير من هو له في المعنى، مثل قوله تعالى     ا ِفيَه ي َأْقَبْلَن َر الَِّت  >َواْسَأِل اْلَقْرَيَة الَِّتي ُآنَّا ِفيَها َواْلِعْي
ا          " وانما ا هن ان ه و آ يريد اهل القرية فاختصر، وعمل الفعل في القرية آما آان عامال في االهل ل

")8(.  
ة واآث ساع(ر امثل دآتور    ) االت د ال د ع ين وق د البالغي از عن اب المج ي ب دخل ف   ت

ر عن                        " احمد الجبوري المجاز     ساع في الكالم وفي التعبي ة، واحد طرق االت و اللغ ائل نم احد وس
ذا التوسع      اليب ه واتى العرب   ... الحاجات األنسانية، فإن العرب قد اتسعت في لغتها وتفننت في اس

ا يب     ان                 من اشكاله م أنهم جديرون بوصفهم بالبي اع ب ى االقتن دعو ال دار    ... هر وي واالرتجال وباالقت
  .)9(...."على ايجاد الكالم في المعنى الذي يقصدونه من غير تكلف والمعاناة والاحالة فكر

                                                 
ة : ظ) 1( م الدالل ة    49 -48: عل دم والحداث ين الق ي ب د األدب ضايا النق اهر     328: ، وق د الق د عب داللي عن درس ال ، وال
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اول من استعمل المجاز في اللغة        " فقد رأى الدآتور محمد حسين الصغير انه        )هـ255ت(اماالجاحظ  
ة عل الم     للدالل ى مع ل عل ارة اخرى، ب ة ت ل للحقيق ى المقاب ى المعن ارة، أو عل ة ت صور البياني ع ال ى جمي

ويتضح هذا جليا في اغلب استعماالت الجاحظ          ... الصورة الفنية المستخلصة من اقتران األلفاظ بالمعاني      
  .)1("البالغية التي يطلق عليها اسم المجاز، وقد انسحب هذا على المجاز القرآني لديه 

ا                   ه، وإنه وقد رّد الجاحظ وقوع المجاز في آالم العرب إلى جرأة العرب على الكالم واتساعها في
  :تحمل اللفظ على اللفظ وتجوز به معناه األصلي إلى معان قريبة أو بعيدة يقول

م أصحابهم عنهم        " ة بفه ى الكالم، ثق دام عل ا عض       ... وللعرب إق ولهم اآل وانم ا جوزوا لق وآم
الوا طعمت              .... نى، واآل وانما احاله   واآل وانما اف   م ق جوزوا ايضا ان يقولوا ذقت لما ليس بطعم، ث

  :لغير الطعام وقال العرجيُّ
  

واُآُم ساَء ِس ُت الِن ئِت َحرَّم           وان ش

  وِإن شئِت َلم ُأطَعم ُنقاحا َوالَبردا  
  

  

  :وقال اهللا تعالى
ي         ِإنَّ الّلَه ُمْبَتِليُكم ِبَنَهٍر َفَمن َشِربَ     < ُه ِمنِّ ُه فإن ْم َيْطَعْم ن لَّ ي َوَم د > ِمْنُه َفَلْيَس ِمنِّ ذق   :" ، يري م ي ل

  . )2("طعمه 
ز                   ى حي وقد عبر الجاحظ عن وعيه الهمية المجاز في توسيع دالالت األلفاظ، ونقل هذا الوعي ال

  :العملية النقدية في تعليقه على قول الشاعر
  

ه   صول ب ا ت رِّ م ن ش ُم م         واإلث

رُّ   ُروالب ه  أِم ِث نبُت   آالَغي
  

  : ولو شاء ان يقول:" قال
                               والبُر  آالماِء  نبُته  أِمُر

  .)3(" استقام الشعر، ولكن اليكون له معنى، وإنما أراد ان النبات يكون على الغيث أجود 
ان مج   ى مع اظ االصلية ال اني األلف دول عن مع ى ان الع احظ ال ار الج رابط واش سوغه ت ة ي ازي

  :المعاني بسبب من االسباب، قال
م                  " سماء، وه ا ال ضا، جائتن ويقولون جائتنا السماء بأمٍر عظيم، والسماء في مكانها وقد يقولون اي

  .)4("انما يريدون الغيم الذي يكون به المطر من شق السماء وناحيتها ووجهها 
ق    ا الخاصة وف ا حياته ة تحي اظ اللغ ذا ان ألف ى ه ة  ومعن ي امثل از ف أثير فالمج أثر وت ات ت عالق

رتبط                            ى لفظ آخر م تكلم ال د الم ين، فيعم ى مع الجاحظ يوضح ان اللفظ يعبر بحسب اصله عن معن
 ويطلقه على المعنى، وهو     - آارتباط السماء بالمطر     -بذلك اللفظ أو ذلك المعنى بسبب من االسباب         

 ويعبر بهذا اللفظ عما يدل عليه لفظ آخر،          في صنيعه ذاك يعدل عن المعنى االصلي للفظ المجازي،        
  .)5(فيزاحم اللفظ الجديد اللفظ القديم الى ان يصير احيانا غالبا على المعنى مستأثرًا به

فجاء حديثه عن الحقيقة والمجاز في صدد دفاعه عن وقوع المجاز في             ) هـ276ت(اما ابن قتيبة    
  .)6(لدارسينالقرآن الكريم خاصة وانها قضية ُأختلف فيها بين ا

تعارة                " يقول ابن قتيبة     ا االس ول ومأخذه، ففيه ان للعرب المجازات في الكالم ومعناها طرق الق
ب  ل، والقل اء.... والتمثي رار واالخف ذف والتك واب .....والح ي اب نراها ف ره س ياء آثي ع اش م
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  .)1(..."المجاز
  . تجاوز في المعنى اوالصياغة  فالمجاز عند ابن قتيبة هو ما يقابل التعبير العادي الخالي من أي

ى         رهم ال ذي ج و ال ر ه ي التعبي ا ف رب، وافتنانه ايب الع اس بأس ل الن ة ان جه ن قتيب رر اب ويق
افتتح باب القول في    "االختالف في الفهم والغلط في التأويل لعدم التمييز بين الحقيقة والمجاز ولذلك             

  :بقوله" المجاز 
  .)2("الناس في التأويل وتشعبت بهم الطرق واما المجاز فمن جهته غلط آثير من "

ى             ) هـ285ت  (واشار المبرد    الى ان عالقات المجاز في النص األدبي تؤدي دورا هاما في المعن
دل                    اذ من خاللها تتاح فرصة التفنن في طرق القول فبدال من التعبير عن المعنى بصورة مباشرة يع

ك توسعا، أو توآيدا، أو غ (المنشئ وألسباب آثيرة     صيغ المجاز       ) ير ذل ر عن المقصود ب ى التعبي ال
  :استنادا الى عالقاته المختلفة جاء ذلك في تعليقه على قول الراجز يصف غيثًا

  

ة  ن رباب ستن م ي الم ل ف          اقب

حابه   ي س ال ف نمة االب  اس
  

  

  .)3("اراد أن ذلك السحاب ينبت ماتأآله اإلبل فتصير شحومها في اسنمتها :" قال
ون          فالصيغة   سميها البالغي ى ي ر عن المعن ا في التعبي شاعر هن تعملها ال سبب   " التي اس سمية ال ت
  . فالشاعر ذآر المسبب واراد السبب. )4("باسم المسبب

شئ ضروبا                  يح للمن ومن الباحثين من رأى ان الوظيفة المزدوجة التي تؤديها عالقات المجاز، تت
ذا تؤآ           ذي يجسد             مختلفة من التعبير عن المعنى، فضال عن ه م وهو االمر ال ى جانب اخر مه د عل

  .)5(االرتباط بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي
ارا                  ) هـ 291ت  (واتخذ ثعلب  ا معي ة ووضوح داللته صورة في النصوص المجازي ساق ال من ات

  :استحسن من خالله قول طفيل الغنوي
  

ة    وق ناجي ي ف عت رحل         فوض

ل   نامها الّرح حم س ات ش  )6(يقت
  

  

ى                    إ د المعن ى المجازي ويع ى االصلي والمعن ْذ يميز البالغيون بين نوعين من المعاني هما المعن
ان            ى          " االصلي نقطة البدء بالنسبة للتحول إلى المجاز واذا آ د المعن ا لتحدي ى االصلي، منطلق المعن

د    ى تحدي سحب عل د ان تن ة الب ذه الحاج إن ه ويم ف ادة التق ى اع ه ال ان بحاج ازي، وآ ى ال(المج معن
  .)7("ايضا، ألن ما يبنى  على الشئ البد ان يتوقف على فهمه ) المجازي

واآد ابن طباطبا العلوي على ضرورة المقاربة بين المعنى المجازي والحقيقي قائالعلى الشاعر             
  .)8("يستعمل من المجاز ما يقارب الحقيقة واليبعد عنها " ان 

  :قة قول عنترة في وصف فرسهومن األمثلة التي جاء بها على مقاربة الحقي
  

ِه ا بلباِن ِع القن ن وق ازوَّر ع             ف

مٍ      رة وَتحْمُح يَّ ِبعب كا ال  )9(وش
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ة وضوح                  ويكشف هذا النص عن اعجاب الناقد بالصورة البالغية التي تقترب من الواقع من جه
وتلك نظرة تشد : " الداللة ورأى الدآتور جابر عصفور ان تلك النظرة تحد من خيال الشاعر اذ قال

ة التي         ة الحقيق سها، ومقارب مفهوم الصورة البالغية الى الواقع الحرفي شدا بالغا يضر بالصورة نف
  .)1("يتحدث عنها ابن طباطبا اليمكن اال ان تشكل قيدا على فاعلية الخيال أو حرآته 

ة     " فقد رأى ان) هـ370ت(اما اآلمدي   ر حقيق ه صورا معر  " المجاز من غي ًا   وان ل ة وألفاظ وف
ة                     وب ان االمثل د مطل دآتور احم ه ورأى ال م تتضح في زمان ا ل مألوفة، ولم يتحدث عن انواعه ألنه
التي ذآرها اآلمدي وتعليقه عليها توحي بأنه ميز بين ألوان مختلفة منه وان لم يسّمها بأسمائها التي           

  .)2(عرفت آالمجاز العقلي والمجاز المرسل
ا انه ذآر من اخطاء البحتري في اللفظ والمعنى في بيت يتحدث فيه عن          ومن األمثلة التي جاء به    

              :المجاز المرسل وعالقات المجاز في قول البحتري

ّسفت   سماح تع انوا ال شٌر ص         اذا مع

ه       ي ابِتذاِل ٌة ف ُة مجنوَن ه همَّ  )3(ب
  

  

ه سماح   ل السماح فيكون معنى ردئ ألن البخيل ليس من اه      ) اذا معشر صانوا السماح   : (قوله"  ل
يصونه  وسواء عليه قال صانوا السماح أو صانوا السخاء أو صانوا الجود أو صانوا الكرم فإن هذا آله 

ذي           : اليملك البخالء منه شيئا، وهو منهم بعيد فكيف يصونوه ؟ فإن قيل            شيء ال ام ال سماح مق ام ال انما اق
  .)4("يسمح به، وفي مجازات العرب ما هو ابعد من هذا 

شهور   ت الم صياغة وان أخرج سن ال ر ح رى ويعتب ة آب أليف عناي ال الت ولي جم دي ي فاآلم
شاعرية  ة ال روف عالم ة    ، المع ان غاي صياغة آ ودة ال ه ج فعت ل اني ان ش ق المع اة دقي وان مراع

ة         ا            ، الحسن، دون أن ينسى اإللمام بنظم القول عام ل الكلمات منازله اء بتنزي رزا ضرورة االعتن مب
  . في النص وتجنب فساد النظم وتعسف التأليفالمالئمة

ذلك              ) هـ392ت  (اما ابن جني     شبيه ويضرب ل د والت فقد آان المجاز عنده يشمل االتساع والتوآي
ريم     ول الرسول الك ثال بق ا       9م اني المجاز، فام ى مع شتمل عل و ي ه بحر، فه  في وصفه الفرس بأن

إن    ) ف وجواد ونحوها البحر   زاد في اسماء الفرس التي هي فرس وطر       (االتساع فإنه    شبيه ف واما الت
ه             ) جريه يجري في الكثرة مجرى مائه     ( ة فإن ا بالمبالغ ه احيان ذي يقرن شبه العرض    (واما التوآيد ال

  .)5()بالجوهر وهو اثبت في النفوس منه
  :ويستشهد ابن جني لذلك بامثلة عديدة منها قول الشاعر

  

تغلغال    ا الم ا حّبه كوت اليه        ش

ا زاد   دلالفم كواي اال ت ا ش   ه

        

ل وصف   ره، ألن التغلغ ى غي ه ال ذلك عدل عن يس وصفا للحب، ول ي االصل ل ل ف "  فالمتغلغ
ه،                   " يخص الجواهر ال االحداث      ا وضع ل ومن هنا يأتي االتساع، ألنه عدل بالوصف عن اصل م

زول             (اما التشبيه فإنه     ل وي ا ينتق زول بم ل وي ا ال ينتق د   ) شبَّه م ا التوآي ة         واّم ا بالمبالغ ه هن ذي قرن  ال
  .)6()اخرجه عن ضعف العرضية الى قوة الجوهرية(فألنه 

و يضيف                          داللي، فه راء ال ًا من الث ل لون الى  ومن الباحثين من رأى ان المجاز عند ابن جني يمث
ل خاصية من خواص                      ه يمث ا المجاز، بمعنى أن اللغة ويغنيها ويمثل االتساع احد الوظائف التي يؤديه
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ات                     التغير   سم بطابع الثب ذا فالمجاز ال يت دة، ول والتطور الذين تخضع لهما اللغة من مراحل نموها العدي
  .)1(والتجدد ولكنه خاضع للتغير الذي تمر به اللغة على نحو من األنحاء

ة والمجاز،                )  هـ 471ت  (اما عبد القاهر الجرجاني      ذين تعرضوا لدراسة الحقيق م ال د من اه فيع
  :از يقع في المعاني ونظمها إذ قالفقد اعتبر ان المج

و      "  ا ه شجاع، وانم ل ال ي الرج ى االطالق ف ستعمل عل د م ظ اس د ان لف م نج ر ل ا االم اذا حققن
مستعمل على البت والقطع فيما وضع له، ولكن جعل الرجل بشجاعته اسدا وهذا عند التحقق تجوز                 

  .)2("في معنى اللفظ نفسه 
ة      وح الدالل ن وض اهر م د الق ذ عب رى       ويتخ ه ي ة، ألن صوص المجازي ى الن م عل ارا للحك    عي

ة         "  أّنه     ة وعل ة معلوم ك جه البد لكل آالم تستحسنه أو لفظ تستجيده، من ان يكون الستحسانك ذل
  .)3("معقولة، وان يكون لنا الى العبارة عن ذاك سبيل، على صحة ما ادعيناه من ذلك دليل 

ة بقو         ه وقد عّرف عبد القاهر الحقيقة في الجمل ا               :" ل اد به م المف ى ان الحك ة وضعتها عل فكل جمل
ل، وال                         رى من التأوي ذلك حتى تْع على ما هو عليه في العقل وواقع موقعه فيها حقيقة، ولن تكون آ

  .)4("فصل بين ان تكون مصيبا فيما افدت بها من الحكم أو مخطئا وصادقا أو غير صادق 
ازا عن            فهو يسمي المجاز الالحق بالكلمة المفردة مجازا       ة مج ة والالحق بالجمل  عن طريق اللغ

ول   ى المعق ق المعن ا         ، )5(طري سب معانيه ات ِبح ٌم للكلم ه نظ سب مذَهِب سها ح ة نف إن اللغ ذا ف وله
ه       ه يربط ول ألن دود المعق ن ح از ع رج بالمج اهر ال يخ د الق اظ، وعب ردًا لأللف يس س ا ول ودالالته

ول          ل، يق دح  " بالحقيقة بسبب وجوده في التنزي د        ومن ق ر الصدق فق صفه بغي م ان ي  في المجاز وه
  .)6("خبط خبطًا عظيمًا ويهدف لما ال يخفى 

ولهذا فإنَّ قيمة الشعر تقاس باستعمال الشاعر للمادة أو المعنى استعماال متميزا مما يولد احساسًا           
ه االّ     صل الي ستوى ال ي ى م ادي ال ستواه الع ن م ه م ع ب شكيال يرتف شاعر ت شكله ال ذي ي المعنى ال  ب

أثيرًا                   ر تضفي ت الخاصة، ولهذا يؤآد النقاد على اهمية المجاز بوصفه طريقة غير مباشرة في التعبي
وخصوصية على المعنى ومن ثم فإن الشاعر يمتلك قدرة على إيقاع االئتالف بين االشياء المتباعدة      

درك  ستطيع أن ي درة ي ذه الق و به اس فه ن الن ره م ا عن غي ز به ي يتمي ه الت سبب ذهنيت  العناصر، ب
  .ويكشف عن االتفاق الكامن بين االشياء

ويح                      ى سبيل التل ا يكون عل ومن صور المجاز التي رأى عبد القاهر ان الوصول الى المعنى فيه
ى                      ل معن رة للفظة مث اني آثي ى مع ول عل ق الق اس يطل بالمثل دون التصريح حتى ترى آثيرا من الن

هِ <: فكقوله تعالىويجريها مجرى اللفظ يقع لمعنيين، " القدرة " راهم  > َوالسَّماَواُت َمْطِويَّاٌت ِبَيِميِن ت
ل    ، يطلقون على ان اليمين بمعنى القدرة ويصلون إليه   وأنَّ المعنى الذي نصل اليه عن طريق التأوي

  .)7(ومعنى اليمين في هذه اآلية القوة والقدرة، وهذه آلها تضيف معانَي آثيرة بألفاظ قليلة
ى               فالنص البليغ  يمتا    درة عل ز بالقدرة على التوسع في استعمال المجاز واالستعارة فضال عن الق

ات                  ا في عالق ى توظيفه درة عل ى والق ين اللفظ والمعن صلة ب ام ال ة في احك التحكم في اللفظ ومرون
  .جديدة 
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  المبحث الثاني
  
  

  الـنظــم
  

ِسلك،        َن: النَّْظُم في اللغة هو التْأليُف، وَضمُّ َشيء الى َشيٍء آخر يقال           َظْمُت اللؤلؤ أي َجمعُتُه في ال
  .)1(َنَظْمُت الِشعر، والِنظاُم بكسر النون الخيُط الذي ُيْنَظُم به اللؤلؤ: ومنه. والتَّنظيُم مثله

ستقم           م ت ومن المجاز نظم الكالم، وهذا نظم حسن، وانتظم آالمه وامره، وليس ألمره نظام، اذا ل
ذن هو ضم الشيء الى الشيء وتنسيقه على نسق واحد آحبات           فالمعنى اللغوي المشترك ا   ) 2(طريقته

  .)3(الؤلؤ المنتظمة في سلك
از   و اعج اب اهللا ه ي آت از ف ات ان االعج و اثب نظم ه ة ال ة بنظري ل هدف الدراسات المتعلق ولع

والبحث في قضية االعجاز هو بحث عن زاوية التفرد في لغة القرآن، تلك التي يمتاز بها من       ) نظم(
 اوحتى بسوره من مثله - ان يأتوا بمثله    - عند التحدي    - فنون القول والتي اعجزت العرب       غيره من 

- )4(.  
تالف                  نظم وائ وتعد دراسة سيبويه لفكرة النظم من بواآير الدراسة االولية فقد تحدث عن معنى ال

ال                     ه ق ة من آتاب ذا   : " الكالم وما يؤدي الى صحته وفساده وحسنه وقبحه في مواضع متفرق اب  ه ب
ا هو                          يح، وم ستقيم قب ستقيم آذب وم ستقيم حسن، ومحال، وم ه م ة فمن االستقامة من الكالم واالحال

أن تضع      ... وسآتيك غدا . أتيتك امس : محال آذب، فاما المستقيم الحسن فقولك      يح ف واما المستقيم القب
  .)5(..."قد زيدا رأيت، وآي زيدا يأتيك، وأشباه هذا. اللفظ في غير موضعه نحو قولك

ر                     اظ في غي بح، ووضع األلف فسيبويه يجعل مدار الكالم على تأليف العبارة ومافيها من حسن وق
ا                  : موضعها دليل على قبح النظم وفساده، فاذا قلت        ان الكالم قبيح دا يأتيك آ دا رأيت وآي زي د زي ق

د وآي   (والنظم فاسدا، وان لم تعرف ان ذلك الفساد في النظم مرجعه الى عدم جواز دخول                 ى  ) ق عل
  .)6(االسماء فإن ذلك نحسَّه بأذواقنا ونستشعره بنفوسنا

تالف           (ومفهومه في   ) النظم(ولهذا فإن لفظ     رد حسن الكالم أو قبحه الى طريقة ترآيب الكالم وائ
آانا واضحين ومعروفين وشائعين على ألسنة النحاة منذ عهد سيبويه أولئك النحاة ) بعضه مع بعض
وا أّن ذين ادرآ و(ال أليف     )النح ى ت ك ال د ذل ل يتع اء، ب راب والبن ة اإلع ى معرف صورًا عل يس مق  ل

ا         ث فيم ا والبح ة وتحليله ة الجمل ي دراس ة ف هامات رائع م اس ت له ل وآان اط الجم ات وارتب الكلم
اني الكالم                      ضيه مع ا تقت ار، وفق م يتعرض لهل من تعريف وتنكير، وتقديم وتأخير واضمار واظه

  .)7(وظروف القول ومناسباته

                                                 
  .12/217):نظم(لسان العرب ) 1(
  .2/284):نظم(اساس البالغة ) 2(
 .4:نظرية النظم: ظ) 3(
  .71، 67، 61، 52:اعجاز القرآن للباقالني) 4(
 .49،50، 48: علم المعاني بين االصل النحوي والموروث البالغي: ، ظ1/8:الكتاب) 5(
  .119:، ومفهوم المعنى بين االدب والبالغة178: ، وسيبويه امام النحاة8:نظمنظرية ال: ظ) 6(
  .39: وعلم المعاني365-361: اثر النحاة في البحث البالغي: ظ) 7(



 

 

ن المعتمر                 وم شر ب نظم ب ى ال أثير        ) هـ 210ت(ن النقاد القدامى الذين أشاروا ال د تحدث عن ت فق
ى    :" النظم في المعنى الشعري في قوله      فاذا وجدت اللفظة لم تقع موقعها، ولم تصر الى قرارها، وال

شكلها، م تتصل ب صابها ول ي ن ا وف م تحل في مرآز ه ة ل ا، والقافي سومة له ا المق ا من اماآنه  حقه
ر                          زول في غي اآن والن ى اغتصاب األم ا عل وآانت قلقة في مكانها نافرة من موضعها، فال تكرهه

  .)1("اوطانها 
ى         فالناقد هنا يؤآد على الدقة في اصابة المعنى بواسطة اختيار الكلمات التي تكون نصًا في المعن

ه، فصاحب االسلوب     المراد، والتي تكون أشد داللة على غرضه من الكلمات األخرى التي قد تؤدي             
البارع هو الذي يوفق الى الكلمة التي تكون شديدة االفصاح عما أراد من معنى والتي هي َنصُّ فيه، 

  .فإن الكلمات قد تتشابه في الداللة على المعنى، ولكنها التستوي في درجة اإلبانة والداللة
ا     ويعد هذا شرطًا اساسيًا في حسن التأليف أي أن تكون الكلمات في ا              افر بينه ة، التن لجمل متآخي

رط          في ترآيبها، فيسهل النطق بها، ويحمد موقعها ومما ذآروه في الكالم المتنافر االجزاء، حتى اف
  :في ثقل استعماله قول الشاعر

  

رِ    ان َقف رٍب بمك ُر ح          وقب

ُر        رٍب َقب ِر ح رَب قْب يس ق ول
  

  

  :وقول غيره
  

را   ه زائ ان ل ن آ         وأزور م

ا    اف ع ه وع رف عرفان  )2(في الع
  

  

احظ  ا الج ـ255ت(ام روف ان    ) ه ن المع رآن، وم از الق ه اعج يس ب ارًا يق نظم عي د ال د اعتم فق
  .)3()نظم القرآن(الجاحظ صنف في بالغة القرآن آتابا سماه 

ذه                               ى ه ي، وال ون االدب العرب اين نظم فن رآن يب ى أمر جوهري وهو ان نظم الق بل انه فطن إل
يس يعرف          : " هالمباينة يشير بقول   ه، فل ه، ونظم سائر الكالم وتأليف وفرق ما بين نظم القرآن، وتأليف

صيد من الرجز والمخمس من االسجاع،                           شر إال من عرف الق نظم واختالف البحث والن فروق ال
  .)4("والمزاوج من المنثور، والخطب من الرسائل 

  : قولهفضال عن هذا تحدث الجاحظ عن النظم وعالقته بالمعنى الشعري في
بكًا           "  ا وسبك س اجود الشعر ما رأيته متالحم االجزاء، سهل المخارج فتعلم بذلك انه افرغ إفراغ

  .)5("واحدا فهو يجري على اللسان آما يجري الدهان 
ا تراآيب                           وِّن منه ر ألفاظه ويك ه ان يتخي شاعر علي ة وهي ان ال سألة مهم ى م فالجاحظ يؤآد عل

صياغة             شعرية تدل على المعنى المراد أي       ان الجاحظ يجمع بين اللفظ والمعنى وإّنه من اصحاب ال
  .)6(القائمة على هذين الترآيبين آما يرى الدآتور احمد مطلوب

  .)7(ومن هنا فنحن ال نعبأ برأى من يقول ان الجاحظ من انصار اللفظ دون المعنى
رج الحروف وعدم  ويؤآد الجاحظ على ان اإللتحام في اجزاء النظم يتحقق من خالل سهولة مخا           

ي       روف ف سة الح ة المتجان ات العذب اء الكلم ون بإنتق ك يك سان، وذل ى الل ا عل ل نطقه ا أو ثق تنافره
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ان                             دها واذا آ ا، ومابع ا قبله ا مع م شعر بإلتحامه ًا ي ة موقع ذه الكلمات من الجمل اع ه ترآيبها، وإيق
ه،                 ذَّ سماعه وخفَّ محمل ه وعذب النطق        الكالم على هذا االسلوب الذي ذآره الجاحظ ل وقرب فهم

ه                      ه، ومجت سان النطق ب ى الل ل عل به، وحال في فهم سامعه فاذا آان متنافرًا متباينًا عسر حفظه، وثق
  .)1("االسماع فلم يستقر فيها 

  : فمن هذا الثقل الذي يشعر بتخلخل النظم  وتنافر الحروف قول أبي تمام
  

َورى     ُه َوال ُه َأمَدح ى َأمدح ريُم َمت        َآ

ديَمع    ُه َوح ُه ُلمُت ا لُمُت ى م  )2(ي ومت
  

  

رابط                         ا ت دو بينهم شاآل مصراعاه، بحيث يب ذا البيت اليتحقق اال اذا ت فإلتحام اجزاء النظم في ه
دم       ا وع ق به سهالن النط ساق ي ام وات ا إلتئ دو بينهم ا، ويب ي حروفه ه ف انس ألفاظ واضح وان تتج

  .)3(االحساس بأي ثقل أو نفرة
و  احظ ه د الج سبك عن ودة    فال ق ج ى تحقي ة عل ه الدالل صود ب ه النحت والمق صياغة، ومرادف  ال

ل من       اإلنسجام في ايقاعية الحروف واأللفاظ فيما بينها من جهة وفيما بين اجزاء الوزن، أي التفاعي
ا من                           ا جميع ا بينه ة فيم ذه العناصر االيقاعي ألف ه يقية الناتجة عن ت جهة ثانية وفي الطالوة الموس

  .)4(ية السبك وجودته سالسة السياق اللفظي وخفته على اللسان وعذوبته في األذن ناحية أخيرة، وآ
ة    ن قتيب ا اب ـ276ت(ام ا         ) ه رد باب ارة، واف اظ العب ين ألف ة ب ات النحوي تم بالعالق د اه   فق

  .)5("تأويل الحروف التي إدعى على القرآن بها االستحالة وفساد النظم " اسماه 
ة        ى ان             ويؤآد ابن قتيبة على اهمي ذهب ال بعض االخر، وهو ي اظ ونظم بعضها مع ال سج األلف ن

د                            ا يزي ذي يجب، مم اظ الترتيب ال ة سبك الكالم من حيث ترتيب األلف جودة النسج والتأليف ومتان
  .النص حالوة وقدرة على انجاح التجربة الشعرية آما يزيد اللفظة جماال وروعة من نظر المتلقي

اوت      " في ميدان النقد األدبي     ومن آثار ابن قتيبة المحمودة       ى وان التف تقريره ان الشعر لفظ ومعن
فيه واالختالف في تقديره يرجعان الى االجادة فيهما معا أو التفنن في احدهما لدرجة تنسي الضعف                

  .)6("الموجود في االخر 
ال   ) هـ286ت(اما المبرد    ول فحق البالغة احاطة الق    :" فيرى ان البالغة تكمن في حسن النظم ق

  .)7("بالمعنى، واختيار الكالم، وحسن النظم حتى تكون الكلمة مقاربة اختها ومعاضدة شكلها 
ه                  : " فضال عن هذا رأى المبرد ان قوة النظم وحسنه دليل على المهارة الشعرية جاء ذلك في قول

  .)8("واول ما يحتاج اليه القول ان ينظم على نسق وان يوضع على نحو المشاآلة 
  :من هذه الفكرة وصف المبرد أبيات النابغة الذبيانيوانطالقا 

  

هم     أبى ُنفوُس مَّ َت صُن ُث وَن ِح           يقول

وحُ    اُل ُجن صٍن َوالجب َف ِبح  َوَآي
  

َزل    م ت وُر َوَل وتى الُقب ِظ اَلم م تلِف           َوَل

حيحُ     ُم َص َسماِء  واَألدي وم ال  ُنج
  

  

  .)9("ء نظمه في غاية ما يستحسنجعل لجودة ألفاظه وحسن رصفه، واستوا: "بقوله
زداد   ى ي ا المعن د وانم ر جي ى غي دثوا عن معن م يتح ا فل ي النصوص آله المعنى اذن حاضر ف ف
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  . اشراقا وجماال اذا توفر له نظم حسن
  : وبالنظرة نفسها رأى المبرد ان من جيد النظم قول أبي الطمحان القيني

  

وُهُهم    ساُبُهم َوُوج م اح اَءت َلُه       َأض

ه   ُد   زَع ثاِقُب َم اَلج ى َنظَّ ِل َحت ى الَلي  )1(ج
  

  

ه إذ             شعر وأجمل ل اذا شبه               " فحسن النظم صفة الزمة ألجود ال ه القائ ارب في ا ق شعر م احسن ال
وي                              اقه برصف ق ره وس ا يخفى عن غي ى م ه عل ه بفطنت ه في ة ونّب ه الحقيق واحسن منه ما اصاب ب

  .)2("واختصار قريب 
  .مية النظم في تحديد المعنى اى أنَّ المبرد يؤآد على اه

ه،       ) هـ322ت(اما ابن طباطبا العلوي      ا آتاب فقد جاء حديثه عن النظم وعالقته بالمعنى مبثوثا في ثناي
ال               شعر    : " فهو مرة يتحدث عن األنتظام واالتساق في الشعر وهي صفة تتعلق ببناء الشعر ق واحسن ال

  .)3(" على ما ينّسقه قائله ما ينتظم فيه القول انتظاما يتسق به أوله مع آخره
ه عن                          ك في حديث نظم وذل شعري واستواء ال ى ال ين المعن ا ب ن طباطب  وفي احيان خرى يربط اب

اقض في                 : " احسن الشعر قال   نظم ال تن آاالشعار التي استشهدنا بها في الجودة والحسن واستواء ال
  .)4(..."معانيها وال وهي في مبانيها

شبيه          ) الصوغ(ويستعمل ابن طباطبا لفظة      للداللة على النظم والسبك وجاءت عنده على سبيل الت
ه                    : " قال ه وجعل ائل، فتناول ان من وجد المعنى اللطيف في المنثور من الكالم أو في الخطب والرس

شعرا، آان اخفى واحسن، ويكون آالصائغ الذي يذيب الذهب والفضة المصوغين فيعيد صياغتهما              
  .)5("بأحسن مما آانا عليه 

ذهب        ة ال ي اذاب ه ف ن وراء عمل ي م صائغ يبتغ ى ان ال ر ال ت النظ ى لف ا ال ن طباطب دف اب ويه
اوالفضة اعطاء صورة جديدة وجميلة، آذلك الشاعر  بإمكانه اعادة انتاج المعنى الشعري على نحو 

  .جديد وجميل من خالل صياغة هذا المعنى على نسق جديد
ى                  ) هـ370ت(أما اآلمدي    ان عل ذا آ نظم، ل شعر حسن ال أليف ان يكون ال د اشترط لصحة الت فق

ط الحضري من           ى خل د ال شعري فال يعم الشاعر ان يأتي باأللفاظ المتشابهة والمتناسقة في البيت ال
شعر وحضورا لقبحه، إذ إن الكالم                        سا لحسن ال ك طم األلفاظ بوحشيها، وآذلك العكس، ألن في ذل

افره واظهر قبحه      أجناس إذا أتى منه  ه ون سه جانب اة     ،)6(" شيء مع غير جن ذلك الحال مع مراع وآ
ل وال اضطراب          "تالؤم أبيات القصيدة وتناسبها مع بعضها          ه خل ع في ا   ،)7("حتى اليق أتي جميعه فت

رى اآلمدي ان                       ه وحسنه اذ ي ى جودت ة مضيئة عل صحة  "مستوية متناسقة مع بعضها فتكون عالم
ان              التأليف في الشعر وفي آ     ل صناعة هي اقوى دعائمه بعد صحة المعنى، وآلما آان اصح تأليفا آ

  .)8("أقوم بتلك الصناعة مما اضطرب تأليفه
  :ومن االمثله التي جاء بها اآلمدي ليدلل على حسن التأليف والنظم قول أبي تمام

  

م  ّل ري ألف آ ت م ة آن           ارام

ديم   األنس الق تمتعت ب و اس  )9(ل
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وٍل من التكلف                  : " ي عليها بقوله  اذ يعلق اآلمد   د ق ه ومن ابع وهذا من اسهل  آالمه واسلس نظم
  .)1("والتعسف، واشبهه بكالم المطبوعين وأهل البالغة 

ي       ا ف ي عالجه شعرية الت ات ال ي األبي ل ف سج الجمي د والن سبك الجي ى ال تكم ال ان يح دي آ فاآلم
  .موازنته

تكم الي      ارا يح نظم معي سن ال ان ح ذا آ ن ه ضال ع ى    ف ذ المعن ضية أخ ة ق ي معالج دي ف ه اآلم
  :الشعري، شرط ان يجود األخذ هذا المعنى ويحسن نظمه نحو قول أبي تمام

  

صيرة  اٍل ق ي لي ب زارت ف        آواع

ا     ْسِنهنَّ َآواعب ن ُح ي م يْلن ل  ُيخ
  

  

  :وأخذه البحتري فقال
  

وى      َم الَن ل َأن يحُك ن َقب ا ِم دي ِبه        َوَعه

د   ا أن الت ى َعينه اَعل  وم عُهوُده
  

وى ين والَج يَن اُلمحّب ا ب دُة م  بعي
  

ُدها     الي َوغي ُد الَلي ة غي  )2(َومجموع
  

  

  .)3("اجود لفظًا واحلى سبكًا :" فبيت البحتري عند اآلمدي
اني  ا القاضي الجرج ـ392ت(ام را ان   ) ه شعر معتب وب ال ه عن عي اء حديث نظم اثن ر ال د ذآ فق

  .)4(لم يحاول تحديد اسباب هذا االضطراباضطراب النظم احد عيوب الشعر االانه 
سماء،                ويؤآد القاضي على ان تكون القصيدة ذات اسلوب متقارب، اليرتفع بعض اجزائها الى ال
اد،                    ا النق والينحط البعض االخر الى الحضيض، فإن آان في القصيدة هذا اللون من االختالف عابه

  :وذّموا صاحبها وهو ما يعرف بوحدة النسج يقول
 أَحَدُهْم بينما هو ُمْسترِسل في طريقته وجاٍر على عادته، حتى َيْخَتِلجه الطَّبع الَحضري، فيعدل                 ان" 

ا، وإذا ُأضيف               افرًا عنه ا، ن ا بينه به مستهال، ويرمي بالبيت الَخنث فإذا ُأنشد في ِخالِل القصيدة ُوِجد ِقلق
  .)5("الى ما وراءه وامامه تضاعفت ُسهولته، فصارت َرآاآة 

  : استشهد على ذلك يقول أبي تماموقد
  

د    م يج ة ل اُد المني ار مرت و ح          ل

يال      وس دل ى النف راَق عل  االَّ الف
  

  

  :حتى يصل الى قوله
  

َرةٍ  ر َقْف           هللا َدرُّك أيُّ ِمْعب

يال     ضة اإلْجف َن البي وحُش اب  الي
  

زة     ا ه ا، التراه ا تراه         أو م

ًا، و   ون، َتَعْجُرف ْشَأى العي يالَت  )6(َذِم
  

  

شاعر         ، )7("فنغَّص عليك تلك اللذة، وأحدث في نشاطك َفْترة         : " يعلق عليها  ذلك ان ال د ب و يري فه
  .خرج الي صفة الناقة بغير ذريعة إلى الخروج

ستمر               والقاضي يعلل هذا االختالف في نسج القصيدة بأنه البد لكل صانع من فترة، و الخاطر الت
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  .)1("م في االحوال على نهج به االوقات على حال واليدو
ا تنمحي وتتالشى                 ذروة، وحين ا في ال ة، فهي حين  أى ان قوة الشاعر في القصيدة الواحدة مختلف
قيما                        أتي س نظم وي دما تنمحي يضعف ال ا وعن وى نظمه ا، ويق وعندما تكون في الذروة يجود انتاجه

  .)2(رآيكًا
ة ن       ) هـ395ت(اما ابو هالل العسكري      ى اهمي د عل نظم              فقد أآ ه عن ال ك في حديث ظم الكالم وذل

ال ه       : " ق الف اطراف زه والتتخ ه لعج ًا هادي آخره ومطابق ه ب شتبها أول ك م ل آالم ي ان تجع وينبغ
اظ من                          افر األلف إنَّ تن ا، ف ة بلفقه ا ومقرون ه موضوعة مع اخته ة من والتتنافر اطواره، وتكون الكلم

  .)3("عنه ويتم الكالم دونهاآبر عيوب الكالم، واليكون ما بين ذلك حشٌو يستغنى 
سد                             أنه ان يف بعض من ش ا ب اظ وعالقته و هالل ان سوء ترتيب األلف وعلى هذا االساس رأى اب

  :الكالم ويؤثر على تكوين المعنى وبنائه، ومن األبيات السيئة التي استشهد بها قول الفرزدق
  

وَنني     دتِني الَتخ إْن عاه اَل ف       َتع

ص   ُب َي ن ياِذئ َل م ن ِمث  )4(َطِحباِنَنُك
  

  

ؤخر                 "ولهذا فالعسكري يؤآد على      ه وت ا يحسن تقديم ا م دم منه ترتيب األلفاظ ترتيبًا صحيحا فتق
ه         ديم ب ون التق ا يك ؤخر م سن، والت ه اح أخير ب ون الت ا يك ا م دم منه أخيره والتق سن ت ا يح ا م منه

  .)5("أليق
اظ                 نظم ألن وضع األلف ا الصحيحة من        فالتأآيد هنا على ان االسلوب الينفصل عن ال في اماآنه

  .شأنه ان يحقق المعنى الشعري المؤثر في نفس سامعه
وتكمن األهمية في داللة اللفظ وأدائه لمعناه، والشيء فيها للفظ بذاته، أي من حيث هو حروف                     
د                        ة فيزي ذه القيم ى ويحدد ه وأصوات وتتحدد قيمة اللفظ أو قيمة معناه بمقدار ما يوحي به من المعن

ذا                   في استحسان  ى اللفظ له ها واستهجانها عند المتلقي معرض سياقها الذي يتكشف بانضمام اللفظ إل
ان المعاني مشترآة بين العقالء فربما وقع المعنى الجيد للسوقي والنبطي والزنجي            " قال العسكري   

  .)6("وانما تتفاضل الناس في األلفاظ ووصفها وتأليفها ونظمها 
ى اشارات                ) هـ471ت(أما عبد القاهر الجرجاني      تند ال نظم وان اس ضية ال ر األول لق د الُمَنظِّ فيع

ا                           وخي فيه ا تختص إذا ت ردة وانم ة وهي منف من سبقه في هذا فقد ذهب الى ان األلفاظ ليس لها مزي
  :النظم، قال

ى وجه دون وجه من                  "  ا ال د به آيف واأللفاظ ال تفيد حتى تؤلف ضربا خاصا من التأليف ويعم
ق، وابطلت                  الترآيب فلو انك     دًا آيف جاء واتف ه ع ددت آلمات عمدت الى بيت شعر أو فصل نثر فع

ى واجري               رغ المعن ه اف ي، وفي ه بن ى محال           ... نضده ونظامه الذي علي ان ال ال البي ه من آم اخرجت
  .)7("الهذيان 

تظم                    ا تن ة حينم ا المزي فاأللفاظ عندعبد القاهر التتمايز من حيث هي األلفاظ مفردة وانما تكون له
ه                     دل علي ا ي ى م اني وال ى المع ة ال مع بعضها مكونة جمال وعبارات، وان الفصاحة والبالغة راجع

  .)8(باأللفاظ دون انفسها
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ى النحو                              اهر تنظر ال د الق د عب نظم عن ة ال ى أنَّ نظري صغير إل د حسين ال دآتور محم وقد تنبه ال
واليقصد :"  خصائصه الفنيةنظرة خاصة ومتطورة تتعدى حدوده التعريفية وعالماته االعرأبية الى

هنا بالنحو معناه الضيق الذي فهمه المتأخرون، وانما يريد المعاني االضافية التي يصورها النحو،                 
ة            ) دالئل االعجاز (وبذلك رسم في     دا للبحث النحوي متجاوزًا أواخر الكلم وعالمات  ... طريقا جدي

ا نظم واتب ذا ال ة ه ا وان رعاي الم نظم ين ان للك راب وب ة االع ى االبان سبيل إل ي ال ه ه ع قوانين
  .)1("واالفهام

ومن الباحثين من يرى ان عبد القاهر ادرك ومن خالل النحو انه يمكنه ان يدرك نظام اللغة وهو      
ه                   اد تكون امكانات ذي تك ه النحوي ال ه نظام شعر ل ى جنس، فال نظام يختلف في تراآيبه من جنس ال

  .)2( النسق مع غيره من انساق فنون القولنسقا مغلقا على ذاته، بحيث اليتداخل هذا
ه           ا وقفت نظم منه ى ال ا ال وللجرجاني وقفات، عّلل من خاللها اهمية الصورة االستعارية، وارجعه

  :امام استعارة البيت
  

ا      يَن َدع يِّ ح عاُب الح ه ِش الْت علي         س

دَّّنانيِر     وه آال صاَرُه بوُج  )3(أْن
  

  

ى           فإنك ترى هذه    : " التي قال عنها   االستعارة على لطفها، وغرابتها، اّنما تّم لها الحسن وانتهى ال
ة                        د ملحت ولطفت بمعاون أخير، وتجدها ق ديم، والت حيث انتهى، بما توخّى في وضع الكالم من التق

  .)4(..."ذلك ومؤازرته لها
اون                               ا، تتع دخل في سياق م ذي ي اهر تكمن في الكالم ال د الق د عب ة والفضل عن ولهذا فإن المزي
ا                     ستعان عليه ذي هو صنعة ي نظم ال وتتآزر جميع دالالت الكلمات فيه لتؤدي معنى ما عن طريق ال

  .بالفكرة، هذ المعنى نتاج االتساق العجيب والدقائق واالسرار التي تكون في السياق
و   سياق ه دور ال ة     "  ف ة ومزي ائل فني صورة بوس ذه ال الء ه ة وج صورة األدبي زاء ال يم اج تنظ

ب،                 الصياغة آامنة  ه االدي  في داللتها على الصورة األدبية التي هي الغرض والمعنى الذي قصد الي
ى                 تالزم اللفظ والمعن صورة نتيجة ل ق األدبي تحقق والدة ال ة الخل فاللفظ والمعنى متالزمان وعملي

  .)5("ألنه من المحال ان يكون في األلفاظ ترتيب من غير ان يتوخى في معانيها معاني النحو 
ا                  فعبد ال  ة فيه ا، واالغراض آامن قاهر يرى ان األلفاظ مغلقة على معانيها واالعراب هو الذي يفتحه

واالعراب هو الذي يتولى استخراجها، فهو المعيار الذي اليتبين نقصان الكالم ورجحانه حتى يعرض               
  .)6(عليه، والمقياس الذي اليعرف صحيح من سقيم حتى يرجع اليه 

نظم              واليتحقق النظم عند عبد ال     ال ان ال ذا ق ا اتفق له ة آيفم قاهر عن طريق ضم الكلمة إلى الكلم
ان تضع آالمك الوضع الذي يقتضيه علم النحو وتعمل على قوانينه واصوله وتعرف مناهجه              " هو  

  .)7("التي نهجت فال تزيغ عنها
ة   فنظرية عبد القاهر في النظم دالة على االهتمام بالمعنى ألنها ماهي إال رّدة فعل لمح               اولة مقاوم

  .)8(التيار اللفظي الذي جعل من االعجاز قرين الفصاحة وهو ماذهب اليه بعض الباحثين المحدثين
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ى                 اليب المعن ين اس ا ب ة الناشئة عم ة الدقيق روق الداللي ان الف اهر ببي د الق تم عب ذا اه فضال عن ه
نظم في      مثال نجد فرقا داللي ) التقديم(النحوي الواحد من اختالف في النظم،  ففي         سقين من ال ين ن ا ب

ار ر أو األنك ه التقري راد ب ذي ي الهمزة ال تفهام ب ك ... االس سقين قول ذين الن د ه ديم " افعلت ؟"اح بتق
  .بتقديم االسم" اانت فعلت " الفعل واالخر 

ل، وان                          شك في اصل الفع د ال ى تفي ارة االول ورأى عبد القاهر ان الفرق بينهما يكمن في ان العب
شك                  التردد بين وق   وع الحدث، وانصراف ال وعه أو عدم وقوعه على حين ان مفاد العبارة الثانية وق

  .)1("الى الفاعل من هو ؟
اني النحو، وفي    نظم ومع سيح االفق في بحث خصائص ال اهر شامل النظر ف د الق ان عب د آ لق

  .آشف سمات الجودة والحسن عامة
  .)2()النظم (م على فقد خصص بابا آامال للكال) هـ684ت(اما حازم القرطاجني 

شاعر نحوه                     ذي ينحو ال والنظم عند حازم شامل للصناعة الشعرّيه آلها فهو يبدأ من تصور الغرض ال
  :حيث يعرّفه بقوله، واستحضار معانيه الى اختيار االوزان والعبارات ورصف األلفاظ

الم         "  رار الك م اس ي فه نفس ف تكمال لل و اس ع ه ع، والطب ا الطب ناعة آلته نظم ص صيرة ال والب
ا                            ذلك علم اذا احاطت ب ا، ف ه نحوه شعري ان ينحى ب بالمذاهب واالغراض التي من شأن الكالم ال
نظم واغراضه وحسن التصرف                      وذ في مقاصد ال قويت على صوغ الكالم بحسبه عمال، وآان النف

  .)3("في مذاهبه وانحائه انما يكونان بقوى فكرية واهتداءات خاطرية تتفاوت فيها افكار الشعراء 
سق        ى ن شير ال ده ي لوب عن راض فاالس د واالغ اني والمقاص ين المع ربط ب ًا ي ظ أنَّ حازم نالح
ال من                 المعاني واالفكار من حيث ترتيبها وتناسقها وإطرادها في النص الشعري والتلطف في اإلنتق
ين   ز ب و يمي ارات فه ي العب اظ ف سق األلف ع، الن نص احسن موق ي ال ع ف صورة تق ى آخر ب ى ال معن

أة                   ) النظم(و) السلوبا( ده الهي ل االسلوب عن اظ، بحيث يمث نظم باأللف اني وال فيقرن االسلوب بالمع
  :يقول حازم،)4(التي تحصل عن التأليفات المعنوية والنظم

وجب ... لما آانت االغراض الشعرية يوقع في واحد منها الجملة الكبيرة من المعاني والمقاصد            "
ا   ى المع لوب ال سبة االس ون ن ة    ان تك ن آيفي لوب يحصل ع اظ، ألن االس ى األلف نظم إل سبه ال ني ن

  .)5("االستمرار في اوصاف جهة من جهات غرض القول 
ذا يتضح ان                      ربما يكون حازم من اآثر النقاد القدماء حديثا عن صلة المعنى بالنظم في نصه هذا، وهك

ة مقتضى الحال، وآال           ة خصائصه ،  ورعاي ه      النظم هو تأليف الكالم مع رعاي ا باب خفي تختلف في هم
  .القدرة حتى لتبدأ من مجرد اإلبأنه الى ان تصل لمستوى االعجاز

شاعر                          درة ال ى ق شير ال ذا ي نظم وه ر في تناسب ال اني ودوره الكبي ويشير حازم الى تناسب المع
ا     - عند حازم   -على تشكيل لغته وليس هناك معنى        ا عم  يمكن ان يوجد بذاته منفصال انفصاال مطلق

  .)6(سواه
دخل في               شكل والي ى ال ى اخرى الترجع بحال ال ة عل ة ادبي ضلية قطع ين ان اف ضا تتب ذا اي وهك
ذي            قياسها القالب، وانما الرجوع آله الى النظم بمعنى وضع الكلمات بعضها من بعض الموضع ال

كر، اذ ليست الميزة من حيث تسمع باالذن، بل من حيث تنظر بالقلب وتستعين بالف" يقتضيه المقام، 
ة        تعمال الكلم ق اس ا لطرائ ن فهمن اس م ى اس ا عل ف بينه ردات وتؤل ار المف ل وتخت ع بالعق وتراج
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  .)1("ومعرفتنا بالفروق التي تقع بين واحدة واخرى 
 له معنى أو معان تناسبه وتقاربه، آما يوجد له ايضا معنى         - وان اآتمل في ذاته      -ان آل معنى من المعاني      

  .)2("وآذلك يوجد لمضاده في اآثر االمر معنى أو معان تناسبه" أو معان تضاده وتخالفه 
ا                             سه انم ه من نف ى آمال د عل نفس اليعتم ى من ال ع المعن ى ان حسن موق يكون  "ويؤآد حازم عل

ى اجزاء             ّل إل ا ماينح اني منه ة، ألن المع ه المرآب تيفاء اجزائ سيطه أو اس باعتبار استيفاء اجزائه الب
  .)3(" الى اجزاء بسيطة مرآبة ومنها ما الينحّل اال

  .ولكن هذا الكمال يزداد قيمًة عندما ينتظم في سياق ينطوي على تناسب بين العناصر
شعر المنظوم      ى ال ه أو بمعن شعر أو ترآيب ة ال ى بني ا عل دل به نظم لي د استعمل حازم لفظة ال  لق

ا ير               ، نفسه ا وانم ى      ألن الجمال األدبي في نظره ال يرجع إلى جرس الحروف وطنينه ى المعن جع إل
  .والسياق

                                                 
  .132:من قضايا اللغة والنقد والبالغة) 1(
 .434:مفهوم الشعر:، ظ131-130: منهاج البلغاء) 2(
 .ص. ن . م ) 3(



  المبحث الثالث

               الطبع والصنعة
  

ه اُهللا             : جاء في لسان العرب ان الطَّْبُع والطَّبيَعةُ       سان، وَطَبع ا اإلن َل عليه الَخليَقُة والسَِّجيَُّة التي ُجب
  .)1(على اَألمر َفطَره عليه

ٌر     <:فهي العمل وإتقان الشيء، وقوله تعالى: اما الصَّْنَعُة   ُه َخِبي ْيٍء ِإنَّ لَّ َش ُصْنَع اللَِّه الَِّذي َأْتَقَن ُآ
  .)2(>ِبَما َتْفَعُلوَن

ا اختلفت وجهات                         ا آم صنعة، ومن منكر له د لل ضية فمن مؤي وقداختلفت آراء النقاد في هذه الق
ي               د آخرين يعن و الخاطر، وعن ه عف د بعضهم ان يكون الكالم في و عن ع، فه وم الطب النظر في مفه

  .)3(ف العبارة وتهذيبهاتثقي
ان       اهلي، إْذ آ صر الج ذ الع ى من ي المعن ره ف ع وأث ضية الطب ديم ق ي الق د العرب د عرف النق وق
ة الحس                      ك العصر من دق يتناسب وروح المرحلة التي آانوا يحيونها، وما آان عليه الشعراء في ذل

ؤهال     ه م ذة، تجعل ة ناف ة لغوي ن ملك ي م ه العرب ا يمتلك اطر، وم د الخ ة وتوق دات الالَّمح ديم النق لتق
  .السريعة الى الصياغة والمعاني على السواء

ذين وصلت             شعراء ال م من ال ة في العصر الجاهلي ه لقد آان اغلب الذين مارسوا العملية النقدي
ة التي                  الينا إبداعاتهم ناضجة مكتملة ومنهم النابغة الذبياني الذي عرف عنه أنَّه مارس العملية النقدي

  . السياق الثقافي للمجتمع آنذاكتتناسب مع
ى من المجودين مع                            ة االول ة في الطبق شعر الجاهلي يضعون النابغ ك الدارسين لل وقد جعل ذل

  .)4(وهو من المجودين والمنقحين، زهير بن أبي سلمى
ع        رون م اهليين يج شعراء الج وا ان ال د الحظ اهلي ق شعر الج ين لل ب الدارس إن اغل م ف ن ث وم

سجلون آ ائعهم في دهم    طب رة رائ ون الفك رائحهم، يجعل ه ق ود ب ياطينهم، أو تج يهم ش ه عل ا تملي ل م
ك من امور                     ا سوى ذل ة وم واصابتها هدفهم صارفين النظر عن الزخارف اللفظية والمعاني الغريب
ي   ف ف اعت التكل دهم  واش ع عن سدت الطب ي، فاف صر العباس عراء الع ن ش ة م ا طائف غف به ش

  .)5(اشعارهم
ى ان              وآان االصمعي من ا    ر  :" وائل النقاد الذين تحدثوا عن هذه القضية وذلك في اشارته ال زهي

  .)6("والحطيئة وامثالهما من الشعراء عبيد الشعر، ألنهم نقحوه، ولم يذهبوا فيه مذهب المطبوعين
أثير في     ه، وهو الت سبب دعائي اليمكن اهمال ات ل صائده بالحولي ا سمى ق را ربم دو ان زهي ويب

شعر                       الممدوحين للعناي  د ال شعراء بعبي ر وصف هؤالء ال ذا يعتب رامهم فضال عن ه شعراء وإآ ة بال
  .بتبرَّم  التنقيح والتدقيق حيث االقتراب من الكتابة واالبتعاد عن الرواية وهذا مااليرضاه النقد القديم

ا،          ليقة وطبع عره س ي ش ه ف يء لغت ذي تج و ال معي ه د االص دو عن ا يب يل وآم شاعر االص فال
ع                وتتفاوت شاعر  يته وان الشعر الصادق المؤثر هو من شعر الطبع ويكشف ذلك عن ان قضية الطب
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يله  "والصنعة سايرت االدب في نشأته وتطوره، وقد خضعت آلراء النقاد وصارت هذه القضية               وس
ي           صنعة ف الطبع وال رف ب ا يع اني أو م ذهب المع نظم وم ذهب ال ين م ها ب ى اساس لون عل يتفاض

  .)1("الشعر
روي             : " الصمعي رأي يقول فيه   فضال عن هذا ل    شعر فحًال حتى ي اليصر الشاعر في قريض ال

صناعة           " الفرزدق  "وقد آان   ... اشعار العرب،  ذه ال ضله في ه ى ف روي    -عل ة " ي را   " للحطيئ  -آثي
ة   " الحطيئة"وآان   ر "راوي ا من          ".... زهي ا فيه دين، لم د عن تصفح أشعار المول ستغنى المول وال ي

  .)2(....."أخذ، وإشارات الملح، ووجوه البديعحالوة اللفظ، وقرب الم
تفادة       - على االقل  -  ومن هنا يرى الناقد ضرورة ان يتثقف الشاعر           بآداب امته، وان يحسن االس

رًا                درها، مق منها، وينظر فيها متلمسا نواحي العظمة والكمال، ونواحي القصور والعيوب، مدرآًا لق
ا في                    بفضلها وجاللها وجمالها، مرتًال لها،       ِد اليه م يهت دة ل اني جدي ا مع ردد فيه رة ي ليدرك في آل م

د                     ى للنق ذ العصور االول اس من المرات السابقة، لهذا آان االصمعي من النقاد الذين اعتنوا بهذا المقي
  .ويكشف هذا عن اشادته بالشاعر المبدع حتى عد ذلك افتنانا من الشاعر

ا       ة مفاده معي رواي ا االص ل لن ذا ينق ن ه ضال ع زة ف ر ع ـ105ت(ان آثي ع   ) ه ين الطب ز ب مي
  :والصنعة في الشعر وذلك عندما سمع منشدا ينشد شعر جميل بن معمر الذي يقول فيه

  

ِدينني     ذي َتع َد ال ِت والوع ا ان          م

رِ      م ُتْمِط حابٍة ل رِق َس  االَّ َآب
  

اجالً     ضى ع يَس ُيق ديوُن ول ضي ال  ُتق
  

ِسر    ه بمع سُت في ريم ول ذا الغ  )3(ه
  

  

  .)4("هذا واهللا الشعر المطبوع ما قال احد مثل قول جميل : "  آان منه اال ان قالفما
شبيهه   ه وت شاعر لمحبوبت مها ال ي رس ة الت ساطتها الفني صورة وب ال ال ى جم ستند ال ا ي د هن فالناق
ة العاشق، فضال عن   ن لوع د م ة تزي ود فارغ يس وراءه مطر، فهي وع ذي ل البرق ال ا ب لوعوده

  .صوير تلك المعاناة تجاه محبوبتهصدق الشاعر في ت
ون                ) هـ232ت(اما ابن سالم الجمحي      ره، من فن زه من غي شعر خصوصية تمي د عرف ان لل فق

صوصية    ك الخ مات تل رز س ن اب ول، وم ة(الق شعر،   )5()القريح صدر ال الم م ن س دها اب ي ع ، الت
  :وألجلها فضَّل ابن سالم النابغة الجعدي على اوس بن غلفاء قائال عنهما

  .)6(" وآانا يتهاجيان ولم يكن اوس الى النابغة في قريحة الشعر وآان النابغة فوقه "
  .)7("اشعرهم قريحة "ونجدها في وصفه الكميت ابن معروف االوسط بأنه 

ه      ك بقول ا        :" وقد علق محقق الكتاب على ذل ا، وجوهره ل عليه ي جب ة الت القريحة خالص الطبيع
  .)8("الشعر بجودة الطبع الصافي غير المشوب، يعني استنباط 

ه، وهو                     تعداد الفطري ل ي واالس ويشير ابن سالم من وراء ذلك الى الموهبة الالزمة لالبداع الفن
  :ما يمكن ان يفهم ايضا من قول ابن سالم

  .)9("وللشعر صناعة وثقافة يعرفها اهل العلم به، آسائر اصناف العلم والصناعات "
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يستطيع ان يستغني عن الصنعة والدربة ورواية االشعار وان أي ان ابن سالم يرى ان الشاعر ال  
ة               "آان موهوبا،    فالموهبة دعامة الشعر، ولكنها ليست آافية لتصنع شاعرا فال بد من مدخالت ذهني

  .)1("اخرى للوصول الى االبداع المتميز 
ا الجاحظ    سان     ) هـ 255ت(ام زة في اإلن ع غري د رأى ان الطب ر الكال    )2(فق أن خي :" م، وصرح ب

إن                       اه في ظاهر لفظه، ف ره، ومعن ماصدر عن الطبع وبعد عن التكلف وما آان قليله يغنيك عن آثي
وب صنيع     ... آان المعنى شريفا واللفظ بليغا وآان صحيح الطبع بعيدا عن االستكراه         صنع في القل

  .)3("الغيث في التربة الكريمة 
 يذهب إلى أن الشاعر الذي تتوافر فيه فالجاحظ هنا يؤآد على الخصائص النفسية والطبيعية وهو    

ة                            ه للعملي درة الالزم سه الق سبة ويجد في نف ة مكت رات فني م وخب ة وعل آالت صناعة الشعر من ثقاف
ع        ى الطب اج ال ذا يحت ل ه ه آ ر عن د التعبي ذي يري ف ال ذاتي الطري ى ال ضره المعن ة، ويح االبداعي

  .)4(الشعري السليم
نقح، و   شعر الم احظ بال ول   وال يرضى الج راه يق شعراء فن ن ال صناع م ن ال شعر  : " ال ع ا ال وانم

  .)5(" المحمود آشعر النابغة الجعدي ورؤبة، ولذلك قالوا في شعره مطرف بآالف وخمار بواف
فهذا التفاوت في درجة الجودة دليل ان المعاني تأتي رهوا، وان األلفاظ تنثال على الشاعر انثياال          

  . باالآبار في نظرهفاذا آان الشاعر آذلك آان جديرا،
ك    م ذل دعي له ى لي ال، حت ى االرتج ادرين عل ون العرب ق احظ يعجب ان يك ان الج ا آ ن هن وم

  .)6()وآل شيء للعرب بديهة وارتجال: (فيقول
شفوية     ه عن ال ين حديث ق ب ك، فكيف نوف ولي المحك شعر الح ديثا عن ال احظ ح د للج ا نج اال انن

  وحديثه اآلخر ؟
ان           نقول لعل الجاحظ آان يدر     ه، فك ة خاصة ل ذا مزي ك ان شفوية الشعر العربي خالقة له وفي ه

  .حديثه عن البديهة واالرتجال يندرج في هذا االطار ويفترق عن تصوره للكتأبية عند غير العرب
ى ان     ب ال ن ذه احثين م ن الب شعرية(وم ن      ) ال ب م وفر جان الل ت ن خ احظ م د الج ق عن تتحق
ياء      الصناعة الفنية، فضال عن الجانب الج      د بواسطة الرؤيةالخاصة لالش ذي يتول مالي في الشعر، ال

  .)7(التي يجملها الشاعر
اال اننا النحسب ان الشاعرية عنده توفر جانبا من الصناعة الفنية، ألن حديثه عن الشعر الحولي             
ياغات       دم ص سه فيق ين نف ه وب رة بين صيدته اول م ضي بق شاعر يف ي ان ال صنعة، يعن ك وال المحك

ى سبيل                   ويحذف اخرى  ، وهذا ال يأخذ مدة طويلة قطعا، لكنها عدت بالقياس الى االرتجال حوال عل
  .المجاز

ال،        ن االعم سه م ن جن ل ع ا عم از به ي يمت ارة الت ي المه احظ يعن د الج صناعة عن وم ال ومفه
صياغة             صر لل احظ ينت ة ان الج دوي طبان دآتور ب د رأى ال ون وق ل الفن ا اه ي اتقانه اوت ف ويتف

داع                  واالسلوب ويقد  رى ان االب ا، وي داع في أدائه ر االدباء بمدى قدرتهم على تصوير المعاني واالب
  .)8(في تأليف العبارة خصوصية الفن األدبي التي تميزه من تعبير عامة اصحاب اللغة
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أنق في                  اظ والت ر األلف ه األدبي من تخي من هنا آانت نظرة الناقد إلى االديب بمقدار ماحوى عمل
ى       صياغتها وتأليفها  ز صاحبها عل صورة التي تمي ، وفي جودة التشبيه وحسن االستعارة، وابتكار ال

  .غيره من االدباء بمقدار ما تأنق فيها وبمقدار ما ابرزه فيها من صورة جديدة غير مألوفة
  .)1("ومن الشعراء المتكلف والمطبوع : " للموضوع في قوله) هـ276ت(وعرض ابن قتيبة 

د بعب       ا يري ال   ثم راح يفسر م ذه ق ه ه اف، ونقحه بطول         :" ارت وم شعره بالثق ذي ق المتكلف هو ال
  .)2("التفتيش، واعاد فيه النظر آزهير والحطيئة

شاعر المتكلِّف ألّن      ،التنقيح: فالتكلف عند ابن قتيبة في هذا النص يعني        ى ال و يأخذ عل " ولهذا فه
 لتبينهم مانزل بصاحبه فيه من المتكلف وان آان جيد الشعر محكمة، فليس به خفاء على ذي العلوم،         

ه،                         اني حاجة الي ا بالمع رة الضرورات، وحذف م ين، وآث اء، ورشح الجب طول التفكير، وشدة العن
  .)3("واثبات ما بالمعاني غنى عنه 

وآالم ابن قتيبة هذا يظهر مدى اهتمامه بسمة الطبع مفضال الشاعر المطبوع على قرينه الشاعر 
م  ده س صت عن ذي نق ف ال ى  المتكل ا ال ارة هن در االش د، وتج شعري الجي ع ال ذه " ة الطب ان ه

صياغة           شابها في ال ي ت ا تعن الخصوصية الفنية التعني تشابها في االساليب وفي لغة التعبير، بقدر م
شعراء   ؤالء ال ن ه د م ل واح ل اال صاحبه فلك شعري اليمث لوب ال را ألن االس اء نظ أليف والبن والت

  .)4(" اسلوبه الفني في التعبير
وافي، واراك        " اما المطبوع من الشعراء في نظر ابن قتيبة فهو           من سمح بالشعر واقتدر على الق

زة، واذا                    ع، ووشي الغري ق الطب في صدر البيت عجزه، وفي فاتحته قافيته، وتبينت على شعره رون
  .)5("امتحن لم يتلعثم 

اطر ب      و الخ يء عف ذي يج و ال وع ه شعر المطب رى ان ال ة ي ن قتيب ل اب ال ولع ه واالرتج البديهي
ه في                 اليكلف صاحبه مئونة الكد في تثقيفه وتهذيبه حتى يصبح قويا رصينا، وهذا مأخذ يحسب علي
د االخرى حتى               رة بع ه م ه قائل ميدان النقد، ألن خير الشعر الحولي المنقح المحكك الذي نقحه وهذب

  .وصل الى مرحلة النضج والجمال
ان   )6(خير الشعر الحولي المنقح المحكك    ": " طيئة يقول وآان الح :" وفي ذلك يقول ابن قتيبة     ، وآ

  ".زهير يسمي آبير قصائده الحوليات 
و    : اذن شعر المصنوع فه ا ال داع، ام ق واالب ى الخل ادر عل وع، هو الموهوب الق شاعر المطب فال

  .المتكلف المملوء بالزخرفة والصبغ البديعي وآثرة ضروراته، وعيوبه، اللفظية والمعنوية
يلهم الفطري،   وعرض ا لم ع، تبع ي الطب ون ف شعراء مختلف ة وهي ان ال سألة هام ة لم ن قتيب  اب

ديح                    د الم نهم من يجي د في غرض آخر، فم د في غرض واليجي نهم من يجي واستعدادهم النفسي فم
  .ويتعذر عليه الهجاء

شبيبا  :" يقول ابن قتيبة   واجودهم  ونحن نجد هذا بعينه في اشعارهم، فهذا ذو الرمة احسن الناس ت
  .)7("فاذا صار الى المديح والهجاء خانه الطبع... تشبيها

ه   سب ل ائبة ُتح ة ص رة نقدي ذه نظ ل   :" وه ة و المي ائع واالمزج ي الطب ون ف شعراء مختلف ألن ال
ام في                       ي، ومصدر االله ة التي هي اساس العمل األدب النفسي واالستعداد الذهني، والرآائز الفطري
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  .)1("الشعر 
شاعر عن شيء                        لقد توسع ابن ق    ين ال ع اال أن يب ا الطب ع والتلكلف وم ي الطب سير آلمت تيبة في تف

  .يجده في النفس وجودا ويحسه احساسا ويندفع الى االبأنه عنه اندفاعًا وليست األناة بمنافية للطبع
اظ                ) هـ296ت(اما ابن المعتز     اني الواضحة واأللف سهل، والمع ع ال فقد آان ذوقه يميل نحو الطب

وع              المباشر شعر المطب ه نحو ال ز عن ميل ن المعت ات اب ة المتداولة البعيدة عن الغرابة وتكشف تعليق
  :السهل من ذلك ما اورده من قصيدة ربيعة الرقّي

  

احي   ُر ص ي َغي اِح ِإّن           ص

بِّ داح    ن ُح دًا م  َأَب
  

  

  .)2("وهذا اطبع ما يكون من الشعراء واسهل ما يكون من الكالم :" يقول
دل             ان األل  ا ت ة فيجعله فاظ هي مادة االديب، ولكن االديب المبدع يجيء إلى الكلمة وهي اداة عادي

اط                       " داللة غير مألوفة     ستعملها بارتب أن ي ة هو ب ر عادي ة غي ة العادي ه ليجعل الكلم واول ما يلجأ الي
  .)3("غير مألوف 

ز          ن المعت د ورصده اب ى مدى بعي ه ال ر من االعجاب،    وهذا ماُيحسب أنَّ الشاعر قد وفق في بكثي
ة من          ه، وهي هب ة من متعاطي وهذا يدل على ان الشعر بوصفه فنا من الفنون الجميلة يتطلب موهب
ة                 ة في العملي ر الموهب دماء أث د ادرك العرب الق اده، وق سميه شاعرا من عب اهللا تعالى، يهبها لمن ن

ذآاء وقر               ة وال واتي والفطن ع الم ى          الشعرية االبداعية، فتحدثوا عن الطب الكالم عل ذا ب وا حديثهم ه ن
ة        التثقيف والدراس احبها ب دها ص الم يتعه ر، م دها التثم ة وح درآين ان الموهب ة م ة والرواي الدرب

  .والمران
ى التوقف                ) هـ322ت(اما ابن طباطبا العلوي      شاعر ال ا ال ه، ودع ال بتثقيف فقد نظر في الشعر وق

ة      على صانع الشعر ان يصنعه صنعةً     " والتأمل اذ يرى ان       متقنة لطيفة مقبولة حسنة،  مجتلبة لمحب
ه فيحسه                         ستدعية لعشق المتأمل في محاسنه والمتفرس في بدائع ه، م ه إلي السامع له، والّناظر بعقل
جسما ويحققه روحا أي يتقنه لفظا ويبدعه معنى ويجتنب اخراجه على ضد هذه الصفة فيكسوه قبحا                

")4(.  
ن طباطبا مبلغا آبيرا من االسراف وابتعدت عن روح             ويبدو ان الصناعة الشعرية بلغت لدى اب      

شعر                 الشعر بسبب محاولته وضع طرائق وقواعد وعلى الشاعر ان ينتهج هذه القواعد في صناعة ال
ررة   د واصول مق ي ان توضع قواع شعرية التعن صناعة ال شعر ألن ال ة ال ة لطبيع ك مخالف ي ذل وف

  . جدا واليمكن حصره في حدود ثابتة وضيقةثابتة، فضال عن ان مجال االبداع في الشعر واسع
ده جاء                       صنعة عن وم ال رى ان مفه و ي ا فه اال أن الدآتور جابر عصفور وجد مخرجا إلبن طباطب
ة عن    ذه األزم ه حل ه ة محاولت شاعر المحدث ونتيج ا ال ي يعانيه ة الت ة باألزم ة واعي ة لكيفي نتيج

  .)5(طريق اإللحاح على الصنعة
ده                ) ـه328ت(اما ابن عبد ربه      ة التي تتكون عن ه اللغوي فيرى ان الطبع هو سليقة االديب وملكت

ده    ادة عن سألة االج ة، وم ال البالغ راب ورج صحاء واالع الم الف ته آ رة ممارس ة وآث بطول الدرب
اعلم انه اليصلح لك شيء من المنثور والمنظوم :" مقرونة بما ينبغي توفّره من مناسبة الطبيعة، قال

م               اال أن تجري منه ع     لى عرق وان تتمسك منه بسبب فأمَّا ان آان غير مناسب لطبيعتك، وغير مالئ
اس         اظ الن تعارتك ألف ه، باس ى انبعاث سك ال ب نف ه، والتتع ي التماس ك ف ضي مطيت ال تن ك ف لقريحت
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ه    ذهنك وملتحم ة ل صناعة ممازج ن ال م تك ا ل ك م د علي ك وال مج ر ل ر مثم ك غي إن ذل م، ف وآالمه
  .)1("بطبعك

ا                  ويقرر ابن ع   شعري منه ق ال ة الخل ق بعملي : بد ربه في نصِّه هذا مجموعة من الحقائق التي تتعل
ة                  انه يرى ان عملية انتاج الشعر مرتبطة بالطبع أو الموهبة وهي شيء ضروري واساسي في عملي

  .)2(انتاج الشعر
م ت                شاعر ث د ال الطبع أصال موجود عن ه ف ا يتعلم سان وم ع اإلن ين طب أتي لهذا البد من التوافق ب

شاعر ذا صناعة، واذا زاد                  . الدربة وهي الصنعة فتنقح الطبع     ع عد ال ى الطب صنعة عل اذا زادت ال ف
  .فاالثنان عندهما طبع وصنعة. الطبع على الصنعة صار الشاعر مطبوعا

وقد اتضحت القسمة بين شعر الطبع وشعر الصنعة في نهاية القرن الرابع الهجري وبداية القرن               
دم               الخامس الهجري اذ     ين الق ة ب ة القائم ك الصراعات األدبي يما في تل ا والس ا جلي افس بينهم بدا التن

ي الخروج                        وع يعن شعر المطب ي، واصبح المصنوع في رأى اصحاب ال شعر العرب والحداثة في ال
ي     ألوف ف ر الم د غي د والجه نظم والتعقي وء ال ب وس تعمال الوحشي والغري شعر باس ود ال ى عم عل

  .)3( واالفراط في استعمال البديع والنزوع الى عالقات جديدةالتحكيك عند بعض النقاد
صنعة                     ) هـ 370ت(ويعد اآلمدي     صنعة فهي ال ع وان سمح بال ى الطب ون ال ذين يميل اد ال من النق

شاعر                  و مااليرضاه ويعيب ال السمحة السهلة القريبة من الطبع اما تمحلها وتعقيدها واالآثارمنها فه
 ألن فيه مجاهدة الطبع ومغالبة القريحة وذلك مخرج سهل التأليف الى اشد العيب اذا قصده أو تعمده

راط في شيء اال          ع االف ا وق ا وم سوء التكلف وألن لكل شيء حدًا اذا تجاوزه المتجاوز سمي مفرط
  .)4("شانه، واعاد القبح الى حسنه 

ا ال                  أنَّ لكل صناعة اهله ا،    ويرى الدآتور عبده قلقيلة ان اآلمدي يؤمن بالتخصص وب رين به خبي
ة     فقد يتقارب البيتان الجيدان النادران فيفضل اهل العلم به احدهما على االخر بشيء تشهد به الطبيع
ازعهم اال من       واليعبر عنه اللسان ولهذا آان من الواجب ان يسلم ألهل آل صناعة صناعتهم والين

  .)5(آان مثلهم في الخبرة وطول الدربة والممارسة 
د اآلمدي هو الشعر المستوي القليل السقط الذي اليبين جيده من سائر شعره      والشعر المطبوع عن  

  .)6(بينونة شديدة، ومن اجل ذلك صار جيد أبي تمام معلوما وعدده محصورا
ون                      صناعات أو الفن ره من ال صناعة االدب وغي تعداد الفطري ل ع واالس فهو يرى ضرورة الطب

  .)7(لة هذه الصناعةوان هذا الطبع هو االصل الذي يدفع الى مزاو
افره   الم ون ة عن صعب الك ليمة ونائي وع س شاعر المطب ة ال دي ان لغ ذا رأى اآلم فضال عن ه

ه     ي لغت ه ف ري جعل دى البحت ع ل سن الطب فافيته، فح ع وش ك الطب ق ذل ا رون د : "عليه ب التعقي يتجن
  .)8("ومستكره األلفاظ ووحشي الكالم 

شاعر ب ة ال ل لغ ع وحسنه يجع ودة الطب وزن، اذ ان ج ق الزحاف وال ي مزال وع ف دة عن الوق عي
ذا فأنت                ى، ل ى المعن ا عل ا تأثيره وب له رى في اشعار     " واضطرابه وما يلحق ذلك من عي اد ت التك

  .)9("الفصحاء، والمطبوعين على الشعر من هذا الجنس شيئا 
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ر                 ) هـ 392ت  (اما القاضي الجرجاني      ديع، غي ضمنة في الب ة المت صنعة الحديث د عد طرق ال  فق
صنعة         ذه ال ودة وال ه اييس الج ن مق ا م صلح مقياس ديع الي ذلك فالب شعر، ل ودة ال سبب ج سرة ل مف
ذه       ه ه دل علي ا ت ر م ان بغي ن االحي ر م ي آثي م ف سليم يحك ذوق ال ك ان ال ى ذل ه عل ة، ودليل المحدث

ول  دة يق ة الجدي واظر    : " االدوات النقدي آذر ون ون الج ر عي داولوا ذآ د ت شعراء ق ت ان ال د علم وق
م                        ال ك ث ى جمعت ذل ذ ومت ادر الف غزالن، حتى انك التكاد تجد قصيدة ذات نسيب تخلو منه اال في الن

  :قرنت اليه قول امرؤ القيس
  

ي يل وتتق ن أس دي ع صّد وتب        ت

ل    رة ُمطف ش وج ن وح اظرة م  بن
  

  

  :أو قابلته بقول عدي بن الرقاع
  

ا    ساء أعاره ين الّن ا ب         وآأّنه

آ     ن ج َوُر م ه أْح معيني  ذر جاس
  

  

ا خال من                  ى واحد، وآالهم رأيت اسراع القلب الى هذين البيتين، وقد تبينت قربهما منه، والمعن
  .)1("الصنعة بعيد عن البديع، اال ما حسن به من االستعارة اللطيفة التي آسته هذه البهجة
ى القلب ل        ا من الوصول ال م يمنعهم ا اذا َفِخلّو هذين البيتين من الصنعة والبديع ل ى  . جودتهم وعل

ة من                       الشاعر ان يوافق طبعه، وال يتمرد عليه في قول الشعر، اذ الطبع هو الذي يكسو شعره بغالل
ة االداء       شعر طاق لوب ال ه اس ل في ذي يحم ي ال صدق الفن و ال ا ه صدق هن صود بال صدق، والمق ال

  .الصادق المعبر عما في النفس
غموض الحاصل في المعاني الشعرية ملمح       وتنبه القاضي الجرجاني الى مسألة مهمة وهي ان ال        

ام                 اني أبي تم ازت مجموعة من مع د امت صنعة وق من مالمح التكلف في الشعر وهو أثر من آثار ال
  :بهذه الصنعة فقد وصفه القاضي بأنه

ا      "   ل، وارصد له ل غث ثقي ا آ ل فيه ة، فاحتم راض الخفي صد االغ ضة وق اني الغام ب المع اجتل
د اتعاب                          االفكار بكل سبيل فصار      ى القلب إّال بع م يصل ال سمع ل رع ال ذا الجنس من شعره اذا ق ه

شقة                    اء والم د العن ذلك من بع ه ف ك حال    .... الفكر وآد الخاطر والحمل على القريحة، فإن ظفر ب وتل
  .)2("التهش فيها النفس لالستماع بحسن، وااللتذاذ بمستظرف وهذه جريرة التكلف 

ن ان   ى اليمك ذا المعن التكلف به ن    ف ا م ون مقياس اد أو ان يك ه النق دعو الي ذهبا، أو ان ي ون م يك
ر                ى آثي بس عل ه يلت ا جعل ه وهو م ا ل مقاييس الجوده، إذ إتخذ تلك المبالغه الشديده في الصنعة اساس

ة                        " من النقاد،    ع ومغالب دة الطب أمٍن من التكلف ألن التكلف اليكون اال بمجاه وع في م اذ ان المطب
  .)3("القريحة 

ع،  أي ان                ان الج  ى الطب ذيب والتثقيف التي تنبني عل صنعة والته د وال ة التجوي د قيم رجاني يؤآ
  .الشعر طبع ورواية وذآاء ودربة، مع مراعاة عامل التطور الزماني

ا في       "  ة، والغنى عنه فالطبع والذآاء صنعتان نفسيتان، تتعلقان بروح الفن، والرواية هي الثقاف
  .)4("لمعبرة امداد الطبع والذآاء بأداته ا

ع اال                ) هـ 421ت(اما المرزوقي     م يتحدث عن الطب شعر، فل ي في ال ق الفن ة الخل د ادرك حقيق فق
شذيب،              ذيب وت ون شعرهم من ته ا يول وهو مقرون بالتهذيب، بيد ان ثمة شعراء يفوقون سواهم فيم

ين يزيدون وهؤالء الذين تظهر الصنعة أو يظهر التهذيب على شعرهم، أو بعبارة اخرى، هؤالء الذ            
                                                 

اطة) 1( ديوان 32-31:الوس ي ال ات ف رة28:، واألبي سان،     : ، وج ن اإلن ل م ل ذات الطف صرة والمطف ة والب ين مك موضع ب
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د                  ون، وق على غيرهم في الجهد من اجل تجويد الفن وإتقان الصنعة هم الشعراء المنقحون أو المتكلف
  .)1("باإلغراب في الصنعة، وتجاوز المألوف الى البدعة "وصفهم المرزوقي بأنهم يولعون 

ا، ولكن                 در م دماء بق ان أو االغراب آانت تتفق للق المحدثين  ويؤآد المرزوقي ان مظاهر االفتن
ا وا به راب  :" اولع ى االغ ا ال دار، وذهاب ارا لالقت ه   : اظه ا يأتي ود فيم صد، ومحم رط ومقت ن مف فم

  .)2("ومذموم 
ا       رًا وال جوهري يس آبي صنعة ل ع وال ين الطب رق ب رى ان الف ي ي شاعر   : اّال أن المرزوق ن ال ل م فك

الدواعي اذا قامت في (ر اليها بـ  المطبوع والمنقح يصدر عن معاناة ومكابدة، و يعكس  تجربة شعرية، اشا           
شاعر مع                     )3()النفوس تح القريحة، فيتجاوب ال ، وهذه التجربة هي الحافز على قول الشعر، والدافع الى َتَف

اوت      م يتف اة، ث بض بالحي ه ين ا يجعل ه م ه وخيال سه وانفعاالت ه واحاسي ن انفاس ه م ع علي موضوعه، فيخل
  ).الطبع(اتهم الفطريةالشعراء من بعد، تبعا لتفاوتهم في استعداد

ي      ن رشيق القيروان ا اب وع األول سماه         ) هـ 454(أم شعر الن وعين من ال ين ن ز ب د مّي شعر  (فق ال
  .)4("وهو األصل الذي وضع أوال وعليه المدار " ، )المطبوع

ا استحق     " ، )المصنوع(أما النوع الثاني سماه    دين، وإنم ولكنه ليس بالمتكلف تكلف أشعار المول
  .)5("ع لما وقع فيه هذا النوع الذي سموه صنعة اسم المصنو

  . وهذا فهم آخر للصنعة غير ما عهدناه عند من سبقه من النقاد القدامى
والمطبوع عنده من ينثال عليه الشعر انثياال، اليجهد نفسه في نحت البيت وقرض القريض، آالحارث بن                 

  .)6("أتى بها آالخطبة: "قالوا حلزة في معلقته التي انشدها بين يدي عمرو بن هند فإنهم 
وع من                              إن المطب ة ف ة أو زين شاعر عن أن يحقق في شعره حلي فهو يرى أن االرتجال يعجل ال

  :الشعر هو مالم يتحقق فيه لون من الوان البديع االصطالحي، اذ قال
ا في فصاحة الكالم         ... والعرب التنظر في أعطاف شعرها بأن تجانس أو تطابق         "  ولكن نظره
سقه الكالم بعضه               ... لته وبسط المعنى وابرازه   وجزا ة حسن ن ّدوا من فضل صنعة الحطيئ حتى ع

  :على بعض في قوله
  

ع     ت قري ا ظلم ك م ال وأبي           ف

اءوا      ث ش ارم حي وا المك أن يبن  ب
  

ع   ت قري ا ظلم ك م        والوأبي

اءوا    ذاك وال أس وا ل  )7(والبرم
  

وع يقبله ومصنوع يرده ويرفضه هو بمقدار ما في ومقياس ابن رشيق في التفرقة بين شعر مصن
ده    ذلك عن زدحم ف ر م ا غي ان به ة، وآ ه قليل إن آانت في صنعة ف ديع وصور ال وان الب ن أل شعر م ال

  :مقبول، اذ قال
ا اذا                          "  درة فأم ة في الن ستظرف، مع القل ذ تستحسن ونكت ت وهذه االشياء في الشعر انما هي نب

  .)8("آثرت فهي دالة على التكلفة
شاعر والكاتب بترك التكلف              ) هـ466ت  (وتكلم ابن سنان الخفاجي      عن الطبع والتكلف وأوصى ال

 وهو يرى ان االستعداد        )9(واالسترسال مع الطبع، وأآد ان آالم اإلنسان ترجمان لعقله وعنوان لحسه           
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ة                       د على الجوانب الذاتي شعر وهو يؤآ االستعداد الشخصي والموهبة هما العامالن الفعاالن في خلق ال
  :ند الشاعر، وفسح المجال رحبا امام ابداع الشاعر لينطلق ويحلق، قالع

ر                     " ا غي واليمكن ألحد ان يعلم الشعر من الطبَع له، وان جهد في ذلك، ألن اآللة التي يتوصل به
  .)1(..."مقدورة لمخلوق

وم ف                    ك العل ا تل من  فهو ينفي مسألة تعليم الشعر، فهو غير قابل ألي صنف من صنوف التعليم، أم
  .)2(الممكن تعلمها واآتسابها لتصلح، اللتوجد شاعرا

سها          اين نف ويرى الدآتور المجذوب ان منشأ الخالف بين صنعة الجاهليين والمحدثين هو طبيعة التب
ر آان عباسيا متحضرا                       ذا المجتمع االخي دين، فه ع المحدثين المول بين مجتمع القدماء الجاهليين ومجت

  .)3(متأنقا
اهر د الق ا عب انيأم ـ471ت ( الجرج ه مصدر لإلزعاج ال ) ه ى ان ه عل د ذّم التكلف ونظر الي فق

ى عجز                              ل عل ر دلي سه وهو اآب ا يجيش بنف ى تصوير م درة االديب عل لإلمتاع وهو ينم عن عدم ق
رط شغفه   :" االديب وضعف شاعريته يقول  وقد تجد في آالم المتأخرين اآلن آالما، حمل صاحبه ف

يفهم          بإمور ترجع الى ماله اسم     تكلم ل ه ي سى ان ى ان ين ين      ... في البديع ال ع ب ه اذا جم ه ان ل الي ، ويخي
ى          ... اقسام البديع في بيت فالضير ان يقع ماعناه في عمياء          ى المعن ه عل وربما طمس بكثرة ما يتكلف

  .)4("وافسده 
ة في شعره، أي ان                        ر من المحسنات البديعي ه ويفهم من نصه هذا أّنه يأخذ على الشاعر الذي يكث

يس،                   ا التجن ة ومنه ل النص األدبي بالمحسنات البديعي دما تثق صنعة خاصة عن اليحبذ االآثار من ال
ه     ان في ا آ ده لم ظ وح ي اللف ال ف ان الجم و آ ى، ول صرة المعن ا االبن تم له ال الي ضل والجم ألن الف

  .)5(مستحسن ولما وجد فيه اال معيب مستهجن
ا حازم القرطاجني  ـ684ت(أم د عرض لموضو) ه ك في فق ة ذل ا اهمي ه مبين ع والموهب ع الطب

  .النتاج األدبي
الم                  )6("صناعة التها الطبع    " فالشعر ه م اك شعر حقيقي البت ، فقد قرر منذ البداية انه لن يكون هن

ه حتى                    يوجد الطبع، ولم يترك المصطلح هكذا بال تحديد، بل راح يتعمقه، ويحاول محاصرة جوانب
  :خرج بالنتيجة اآلتية

  .      )7("واستكمال للنفس في فهم اسرار الكالمالطبع ه" 
ه القاضي        ارة الي ي االش بقه ف ذي س صقول ال ذب، الم ع المه ن الطب ا ع دث هن ه يتح ك ان والش

ا ان                   " الجرجاني، ألن    ع، آم ذاهب واالغراض التتحقق لكل طب صيرة بالم فهم اسرار الكالم، والب
ذه الخطوا         ) االستكمال (لفظة   ا، وه وحي بخطوات قبله ذي               ت ع ال ك الطب ى ذل ت هي التي توصل ال

  .)8("يتطلبه حازم 
ل           سد مث اع تضطرب، وتف  لقد اآد حازم على ان الطبع وحده ال يمكن ان يصنع شاعرا ألن الطب
ليم،                         ع س ل هو طب اع، ب ذه الطب ده هو من جنس ه ذي يري ع ال يس الطب االلسنة التي يدخلها اللحن فل

ه       )9("داءات الخاطرية   القوى الفكرية واالهت  "يمتلك القدرة، و   ذا ال يطيق وى، وه ، التي جعلها عشر ق
                                                 

  .84:ن. م ) 1(
 .171:الدرس النقدي القديم بين النظرية والمصطلح: ظ )2(

  .2/162:المرشد إلى فهم اشعار العرب: ظ) 3(
  .210:االسس الجمالية في النقد العربي: ، ظ9:اسرار البالغة) 4(
  .208:، اتجاهات النقد األدبي في القرن الخامس الهجري8:ن. م : ظ) 5(
  .199:منهاج البلغاء) 6(
 .ص. ن . م  )7(
  .173:الدرس النقدي القديم بين النظرية والمصطلح) 8(
  .199:منهاج البلغاء) 9(



 

 

التعلم ألن             ة ب ة تالي ال في مرحل ذا ق درب، له ع م ويم في تصحيح       "سوى طب ى التق اع احوج ال الطب
  .)1("المعاني، والعبارات عنها في االلسنة الى ذلك في تصحيح مجاري اواخر الكلم 

ه المطول عن               وحازم بكالمه هذا اليهمل الملكة أو الموهبة       ه بحديث صنعة، إنَّ  في مقابل قواعد ال
رق ويعرف آيف              " القوى وآيفية اتقان النظم،      ا وليف اشبه بمن يبطئ عملية األنتاج واالبداع ليتأمله

  .)2("تشتغل أو آيف يعمل الشاعر على سد خللها أو تقويم ضعفها 
ق     سنة يتحق ارات الح ى العب دي ال ة صعبة والته ي معرآ الخلق األدب وى  ف شاعر ق ون لل أن تك ب

ا    ة منه ل جه ي آ ه ف الترامي ب الم ب ستكمل حسن الك ي ي ات الت ع الجه ى جمي ا عل ره به ستولي فك ي
ساده يضعف                   والتباعد عن الجهات التي تضادها وهذه القوى هي المعبر عنها بالطبع، وبافتقاده أو ف

  .)3(االدب
ا    وهذا القول يعكس لنا اهمية الطبع وتوافره لدى الشاعر، وبي        شعر، فيم ق ال ان اثره في عملية خل

يمنحه للشعر من حسن الصفات وجمال المعنى فالطبع وحده هو الذي يحدد قدرة االديب على تذوق                
  .النصوص وفهمها  وادراك الفروق الدقيقة التي تمتاز بها العبارات، وتختلف المعاني
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  المبحث الرابع
  

             القدم والحداثة
  

 االمم، من نشوء طبقة تتعصب للقديم، وتحرص على تقليده، وفرض سماته       لم يخل ادب أمة من    
ن تجد          . وخصائصه على من يزاول األدب، ويتصدى إلبداعه       وهذه الظاهره من السنن الثابتة التي ل

  .)1(االمم عنها حوال 
ديم،                       نهم للق ذه الظاهرة، وتعصب فريق م دهم ه ولم يكن العرب بدعا من غيرهم، فقد برزت عن

  .فوا في تأييده وغضوا من الجديد، وانصرفوا عنه في استعالءواسر
ورأى الدآتور نعمه رحيم العزاوي ان من اسباب التمسك بالقديم، واإلندفاع القوي في تأييده، ان               

ره            ه تغيي ي        ،األنسان اذا ألف شيئا احبه، وعز علي ا العرب ديم في ادبن ا حدث ألنصار الق ذا م ، )2(وه
ة                        بمعنى انهم ألفوه، وتو    ال علمي ه من اعم دموا علي ا اق ه فيم ه، فضال عن حاجتهم إلي ثقت صلتهم ب

تنباط اصولها من جانب                 ة، واس تهدف إلى تفسير القرآن وفهم مراميه من جانب ووضع قواعد اللغ
  .آخر

ى حاجة                    ديم، االول شعر الق وهكذا تالقت في نفوس انصار القديم حاجتان، لم يكن يرضيهما اال ال
ة، واالخرى ح رآن،    فني سير الق ى تف اء ال ه العلم ذ اتج ة من ة العلمي رت الحاج د ظه ة، وق ة علمي اج

ذي                          ى العمل ال نهم عل ا يعي شعر الجاهلي م ه، ووجدوا في ال والوقوف على معاني مفرداته وتراآيب
  .تصدوا له

ا في                    ) رض(وآان ابن عباس     م م ى فه يلة ال من اوائل العلماء الذين اتخذوا من شعر العرب وس
  .)3( غريبالقرآن من

رآن                      سيرهم للق سترشدون في تف انوا ي ذين آ سرين ال ذا عدد من المف وتبع ابن عباس في مذهبه ه
  .)4(بالشعر العربي الجاهلي بوجه عام

اني                        شعراء للمع ضية تحوير ال ذه الق ام به ى االهتم اد إل ولعل من اال سباب المهمة التي دعت النق
شعراء، فضال عن اال            سابقة لل ة ال ة والخصومات التي دفعت            والصور الفني سرقات األدبي ام بال هتم

ذين                    اة ال ويين والنح ذا الصراع صدى آلراء اللغ ان ه ام، وآ ى التعصب ألبي تم انصار الحديث ال
د يخرج                          شعر، ق وا عن ان ال شاعرية، وغفل ى ال ا عن معن شعر انحراف ود ال ى عم عدوا الخروج عل

  .دينية، ولكنه يظل قيمًا في نظر االديب الفنانعلى التقاليد االجتماعية آما يخرج على التقاليد ال
دماء                 دين، ويفضلون الق آان النحاة، وغيرهم من العلماء، يتعصبون على شعر من سموهم بالمول
عليهم، لغير ما سبب، اال لقدمهم، وقد انشد ابو الحسن علي بن يحيى اسحاق الموصلي قصيدة ألبي       

  :قال لهنواس، فلما رآه لم يهش لذلك، ولم يحفل به 
  .)5("واهللا لو آانت لبعض االعراب المتقدمين، لكانت في أعيان الشعر عندك" 

  .)1("في آل أحواله ينصر االوائل " وذلك ألن اسحاق آان 
                                                 

  . وما بعدها2/1:فصل الدآتور طه حسين الحديث عن هذه المسألة في آتابة حديث االربعاء) 1(
 .85:النقد اللغوي عند العرب: ظ) 2(
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ديم        ولعل التعصب على المعاصرين، هو الذي دفع بالعلماء الى قصر االحتجاج في اللغة على الق
الل  ه ب دث، ورمي اج بالمح ده، وحظر االحتج ي   وح دافعون ف انوا ي م آ ع انه ساد، م أ والف حن والخط

سانه  دث واستح تجادة المح ي اس ة ف سهم الرغب دثين. انف ؤالء المح عار ه   :فاش
ه          "  ا            "  ولكن    )2("مثل الريحان يشم يوما ويذوي، فيرمى ب ر آلم ل المسك والعنب دماء مث أشعار الق

  :ذي الرُّمةولهذا يقول ابو عمرو بن العال في شعر . )3("حرآته ازداد طيبا
  .)4("انما شعره نقط عروس تضمحل عما قليل   " 

 فهو يشبه شعر ذي الرمة بنقط العروس التي تذهب بالغسل أو تفنى في اول ظهور، أي يريد ان                  
شاده ضعف،               وي،          " يقول ان شعره حلو اول ما تسمعه، فاذا آررت ان ر خصب، والق ه غي د ان يري

  .)5("والعميق األثر في النفس 
ان ا ي وآ ن االعرأب ـ231ت(ب د   ) ه ن اش ان م ه آ سيغه، ألن ام وال يست ي تم عر أب ى ش ل ال اليمي

  . )6(العلماء تعصبا للقديم وإزراء بالحديث
  :لذلك النستغرب الحكاية التي رواها ابو عمرو بن أبي الحسن الطوسي حيث قال

ه    وجه بي أبي الى ابن االعرأبي ألقرأ عليه اشعارا، وآنت معجبا بشعر أبي ت       "  رأت علي ام، فق م
  :من اشعارهذيل ثم قرأت ارجوزة أبي تمام على انها لبعض شعراء هذيل

  

هِ    ي َعْذِل ُه ف اِذٍل عذلُت           وع

هِ       ن َجْهِل ُل ِم ي َجاِه ّن َأن  َفَظ
  

  

! ما سمعت باحسن منها   : أحسنة هي ؟ قال   : اآتب لى هذه، فكتبتها له، ثم قلت      : حتى اتممتها، فقال  
  .)7("خّرق خّرق : تمام، فقالانها ألبي : قلت

ذهبا                        ان م ه، آ د والطعن علي ه، واالعراض عن الجدي ومعنى ذلك ان تفضيل القديم والتعصب ل
  .شائعا بين العلماء على اختالفهم في القرن الثاني واوائل القرن الثالث

د اس                ا ق رة فروعه ا وآث ى تنوعه وم عل تقل وهو مذهب آان له ما يسوغه في ايامهم، فلم تكن العل
م                   ان يل ل آ ه، ب م بعين بعضها عن بعض، بل آانت متصلة متداخلة ولم يكن آل عالم قد تخصص بعل

  .)8(وهي علوم آانت تخدم القرآن الكريم والحديث الشريف وآل ما انبثق عنهما. من آل علم بطرف
ا                  وا من صحة م ه، وان يتحقق ا يروون  ومن اجل ذلك آان البد من ان يتوثق العلماء من سالمة م

  .يستشهدون به تخوفا من الخطأ وحرصا على الصواب
ل    اهلي، ب شعر الج ى ال وا عل م يخرج اء ل ؤالء العلم سون   " و ه ه، ويلتم ي فلك دورون ف وا ي ظل

م ان                    شواهدهم منه، ويبحثون عن امثلتهم فيه، تحرزا من الخطأ وطلبا للدقة، ألنه استقر في اخالده
م اعت         اه                الشعر الجاهلي اصل العربية، وانتهى به ضيلهم اي ى تف ه ال رة مدارستهم ل ه، وآث ادهم علي م

  .)9("على غيره 
ي                      شعر العرب ى ال ذي طرأ عل ر ال وعلى الرغم من ان قضية الصراع التي ظهرت بظهور التغيي

رة               ،في اوائل القرن الثاني الهجري       د عنت اني نجدها عن دماء للمع اّال أّن بوادر االحساس باستنفاد الق
  :في قوله
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اَدَر ا  ل غ ردَّمِ  َه ن ُمَت ُشَعراُء م          ل

  )1(َأم َهل َعَرفت الداَر َبَعد َتوهُِّم  
  

  

اب                     وا اال آل ب م يترآ إنين الكالم ول وا بأف د ذهب ه ق شعراء من قبل أن ال وآأن هذا الشاعر أحس ب
  .مطروق، فإذا قالوا فإنما يكررون الذي سبقوا اليه، أو ينسجون على منواله 

اءوا                    اال أن هناك فرقا بين تص      ذين  ج ة ال اء اللغ ضية وتصور علم ذه الق ور الشاعر الجاهلي له
ن                               ة زمن أبي عمرو ب ة اللغوي ل في ان المعرف ن العالء يتمث د أبي عمرو ب من بعد خاصة في عه
ى مخزون تطبيقي ثابت ذي خصائص واضحة                          ستند ال دَّ ان ت وين، فالُب العالء آانت في طور التك

 القديم عودة علمية منضبطة الى حد آبير حرصا منهم على المادة            فكانت عودة اهل اللغة الى الشعر     
ها  وا بدرس ي عن شعرية الت ي وصفوها   " ،ال ة الت اييس النقدي ق المق ى تطبي ضا عل نهم اي ا م وحرص

صواب   أ وال دمها، والخط صاحة وع رداءة، والف الجودة وال د   ... آ ديم عن صب للق ن التع د إذًا م فالب
  . )2( "هؤالء حرصا على ما ذآرناه اعاله

ى                   درة عل ا الق ومع تقدم الزمن في العصر االموي عاد الشعراء الى االسس القديمة يستمدون منه
ي                     شنا في شعرنا العرب االبداع، بل قد اسسوا الرجوع الى التراث القديم واستمداد الجديد منه واذا فت

ا                ا علم ه ألفين ى منوال رون     لنعرف موقف علمائنا من القديم، والتمسك به والنسج عل ة والنحو ي ء اللغ
ة اال                             ى سالمة اللغ ة عل شهدون في الدالل م ال يست ل انه شعر واجب ب سيج ال ان التمسك بالقديم في ن
رة            ذه الفك ديٍم  مع ه ى ق اني، وال فضل لمحدٍث عل ى المع بالقديم، ألنهم يرون ان القدماء قد أتوا عل

دماء في          - ايضا   -وألفينا   شعر، ففي العصر االموي             من الشعراء من يتمسك بمتابعة الق  صناعة ال
د                    تشكل الشعر على نمطية الشعر القديم، وآان يلقى االستجابة في بالط الخلفاء في الشام أو في مرب
سر                   ذا هو ال البصرة ال لبراعة الشعراء فحسب وإنما إلنتمائهم الى األسس الجمالية السابقة، ولعل ه

سابقة         ، االآبر في تمسك الشعر االموي بالشعر القديم     يم ال ى الق ائهم إل ى انتم ذا إشعار إل ولعّل في ه
  .ايضًا فهو عودة إلى الجاهلية لغًة واغراضًا وأساليَب وقيمًا

  :ومن األبيات المحدثة والمرفوضة من قبل النقاد قول االقيشر
ا    ن اموالن شرب م ا ي          انم

ضب؟   ذا الغ ا ه شرطي م ألوا ال  فأس
  

  . فالناقد هنا يحتكم الى مقياس الزمن)3(له بأنه مولدفقد نعت ابو عمرو بن العالء قائ
ا االصمعي  ـ216ت(أم ساهال بعض ) ه ان مت ه آ اني ان رن الث ره من رواة الق ز من غي د تمي فق

شعر سهولة               د زادت ال اة االسالمية ق درك ان الحي و ي الشيء في نظرته إلى أمر هذه الخصومة، فه
نا وصنعة، فقد مال الى شعر بشار ألنه يصور الحياة ولينا، وقد اصبح الشعر عند الشاعر المحدث ف  

  :التي يحياها بصدق ويضيف الى معانيه ما يزيدها جماال، حتى قال فيه
در    "  ا اليق أتي بم عره، في ي ش بعض ف ضها ب ياء بع شبه االش ان ي ط، وآ دنيا ق ى ال انظر ال ه م ان

  .)4("البصراء ان يأتوا بمثله
ن األ  ي م سان الجزئ ذا االستح دث   واذا صح ه شعر المح ي ان ال ا يعن ى اول م ه يعن صمعي فإن

إن       اليلبي آل شروط النموذج القديم، بما يجعله عند االصمعي اقل أو ملغًى في بعض االحيان واال ف
شاعر المحدث                       ك ال دعو من خالل ذل ه ي ديم، فكأن مختارات االصمعي آانت تقتصر على الشعر الق

اج     الى ان يتشبع بالشعر القديم بعد ان روى له      دة التي يحت  ما يجعل قناته مستقيمة، بحيث تكتمل الع
  .اليها في نظم الشعر وينطبق هذا الكالم أيضًا على المفضل الضّبي في مختاراته

احظ  ى الج صل ال دما ن ـ255ت(وعن م  ) ه م ل يهم، ورأى انه ال ال دثين وم صر للمح د انت ده ق نج
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 وطوروا، فقلبوا وزادوا، ولذلك صرح بأنه       يخرجوا على القدماء في معانيهم، وإنما هم أخذوا منهم،        
  :نظر في الشعر القديم والمحدث فوجد ان المعاني تقلب، ويؤخذ بعضها من بعض، يقول الجاحظ

ك قط اال في          " م ار ذل ا ول وقد رأيت ناسا منهم يبهرجون أشعار المولدين ويستسقطون من رواه
ان وفي            راوية للشعر غير بصير بجوهر ما يروي، ولو آان له بصر              د ممن آ لعرف موضع الجي

  .)1("أي زمان آان 
انوا ام  دماء آ دين ق صروا للمجي ا، وانت وا عليه الجودة وعول وا ب ل من احتفل ذلك من اوائ و آ وه
د، ويكون الجاحظ في               زام بموضوعية النق اة، وااللت د عن الهوى والمحاب ى البع محدثين، ودعوا إل

اني،     شعراء للمع اور ال ون بتع ن يؤمن ذا، مم اظهم،    ه تالف ألف ك اخ ى ذل دل عل ا، ي ازعهم فيه وتن
  .)2(واعاريض اشعارهم 

  ولكنه يرى في القديم اصوال شعرية ينبغي للمحدث ان يلتزم بها، وقد انتصر الجاحظ للجيد من  
  .)3(القول سواء آان لمحدث ام قديم

ور    ن التط ر م يء آثي ابه ش د أص اني ق دثين للمع اول المح دا ان تن درك جي احظ ي م والج  بحك
ر                     ى آثي اقة، واصبحت تحوي عل ة والرش ة والدماث تطور الحياة نفسها فداخلت هذه المعاني الرق

  :من الخيوط الحضرية الرائعة والصور واالخيلة الطريفة يقول الدآتور طه حسين
ه                         "  ام بني امي ة اي ة طريق اد تخالف آل المخالف ا تك . ان الشعر قد سلك في ايام بني العباس طريق

  .)4("ان جديدة وذهب الشعراء مذاهب مختلفة في وصف هذه المعاني والتعبير عنها فنشأت مع
 اال ان الشاعر العباسي المحدث وهو في بحثه عن الجديد والغريب من المعاني، آان يواجه من       
ي      سابقة، وه اني ال ن المع ا عرف م ى م ل وال ى العق ديدة ال ات ش ادا احتكام ورا ونق ين جمه المتلق

ه               احتكامات آانت  د، وتحد من محاولت ة في التجدي ه القوي  تقف في آثير من االحيان بينه وبين رغبت
وا مجاال                        م يترآ اني ول تنفدوا المع د اس دامى ق شعراء الق االفالت من ضغوط المبنى ومن فكرة ان ال

  .للشاعر المحدث
سم موقف  ذي ات ة ال ن قتيب ا اب ى يلقان ث الهجري حت رن الثال ي الق يال ف دم قل اد نتق ذه وألنك ه من ه
  :القضية باالعتدال  وقد أخذ ابن قتيبة هذه الفكرة من التأمل في القرآن الكريم إْذ نراه يقول

  .)5("ولم يقصر اهللا العلم والشعر والبالغة على زمن دون زمن والخص به قوما دون قوم " 
ه،    من اتى بجنس من قول أو فعل ذآرناه له، وا         :" وان المبدأ الذي يلتزم به هو أّن آل        ثنينا به علي

  .)6(..."ولم يضعه عندنا تأخر قائله أو فاعله والحداثة سنه
شعر           ة ال شعر فرضتها طبيع ى ال ومهما تكن دوافع ابن قتيبة فإن النظرة المنصفة التي عممها عل
د بوسع              م يع المحدث نفسه فقد أخذ المحدث الحضري النزعة يكثر ويحسن وتتحدد مالمحه بحيث ل

  .الناقد ان يتجاهله
ديم أو               ، ان نظرة ابن قتيبة هنا نظرة فنية مجردة        ا هو ق نظرت الى الشعر بما هو شعر فقط البم

رة          . حديث، بدوي أو حضري    وزه الكبي د رم شعر العباسي عن م ال وهذه النظرة هي التي آانت تحك
تمام بمعنى ان المالمح البدوية والحضرية تالحمت في شعرهم،  فتارة ترى أبا ، آأبي تمام والمتنبي

ك الوقت               ، بدويا محضا وتارة تراه حضريا محضا        فقد الحظ ابن قتيبة    أّن االوضاع العامة في ذل
ل                      شهده من قب م ت ارا ل ة ازده اة األدبي ازدهرت الحي ابقا ف ه س قد تغيرت تغيرًا آبيرًا، عّما آانت علي
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يات التطور التي   واختلف الشعر في هذا العصر عنه في العصور السابقة ويعود اختالفه الى مقتض           
  .)1(فرضتها االحوال السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية

رد       د المب ة     ) هـ 285ت(وفي أواخر القرن الثالث الهجري وتحديدًا عن دم والحداث أخذت قضية الق
ه                        د ضم آتاب ة والنحو، فق تتضح اآثر فقد حدد المبرد موقفه منها دون ان يتأثر بميدان عمله في اللغ

د عاصروه، وفي                 ) كاملال( شعراء ق مختارات من الشعر الجاهلي فضال عن الشعر االموي وشعرل
  :ذلك داللة على موقفه من الشعر المحدث، وانه يعنى به وعبر عن ذلك  في قوله

ستحق                         "  ا ي ضم المصيب، ولكن يعطى آل م د يهت ل واللحدثان عه د يفضل القائ ليس لقدم العه
")2(.  

واطن            فالمبرد يحتكم الى ذوق    ه في اختيار روائع االدب والوقوف عندها وشرح معانيها، وتبيان م
ة،                      اء اللغ ه من علم رغم من ان ى ال ديم عل م النص الق رد لحك الجمال فيها، واليمكن ان يخضع المب

  .بسبب انتمائه الى العصر الذي يعيش فيه، فهو ابن الحضارة العباسية
أثر بثقافت   ) هـ 296ت (أما ابن المعتز     م يت دائع      فل ه لب ة، والبعصبيته للعرب، وال بمعرفت ه العربي

ب   رد وثعل ال المب اتذته امث ا عن اس ي تلقاه ك الت ة، تل و واللغ سائل النح شعرالقديم، وم م ،)3(ال و ل فه
تم    ل اه م ب اره له يهم، واختي لطانا عل ك س ن ذل شيء م ل ل دين، والجع شعراء المول ى ال يتعصب عل

  .)4(بشعرهم، وألف فيه آتابا خاصا بهم
ك       ديم، ذل شعر الق لطان ال ن س رغم م ى ال دث عل شعر المح د لل ز المؤي ن المعت ف اب أتي موق وي
سن      ه اال ح يس امام شاعر ل د ان ال د الناق د وج شيئا، فق يئا ف سهم ش اد انف ذي فرضه النق سلطان ال ال
شعرية،                         اني ال ا بالمع ضية وعالقته ذه الق راز ه ى اب د ساعد عل صياغة،  وق الصياغة بأدق معاني ال

ديم،    تغير  الذوق الذي مج القديم ومل ترداده، فنزع الى آل جديد وغريب وآما آان هناك انصار للق
ام فضال           ي تم د وأب ن الولي سلم ب واس، وم آان هناك انصار للحديث امثال الشعراء المحدثين آأبي ن

دع           ديم، وي در الق تقص من ق ه ين و عن ابن المعتز، وما من شك في ان ألبي نواس دوافعه التي جعلت
ى الحضارة،                      داوة ال الى نبذ طرائقه، ومنها انه ادرك ذلك التغير الذي طرأ على حياة العرب من الب
تهم اصبح اليتناسب              فلم يجد مسوغًا يدعو الى االستمرار في احتذاء القدماء، ألن ما آان يناسب بيئ

  .)5("لمحدثين والذي يستعمل في زماننا انما هو أشعار ا"مع البيئة الجديدة ولهذا نجده يقول 
شاعر المحدث اصول صنعة             ) هـ322ت(أما ابن طباطبا العلوي      فقد وضع نصب عينيه تعليم ال

م                 ى آل      "الشعر بسبب ضيق المجال ألنه ادرك ان الشعراء المحدثين قد وقعوا في أزمة فه بقوا ال س
  .)6("معنى بديع ولفظ فصيح وحيلة لطيفة وخالبة ساحرة 

ة    ة طبيع ه النقدي مت لغت دماء      ورس رفين فالق ين الط ة ب ضارية واالبداعي ة الح انوا " المفارق آ
  .)7(..." يؤسسون اشعارهم في المعاني التي رآبوها على القصد للصدق فيها مدحا وهجاء وافتخارا

ه من اشعارهم         " أما المحدثون فإن اشعارهم تستحسن وتستجاد        ا    ، من لطيف مايوردون ديع م وب
اظهم        وبليغ م ، يغربون من معانيهم     ه من ألف ولهم           ...ا ينظمون سجونه من وشي ق ا ين ق م دون ...وأني

  .)8("حقائق مايشتمل عليه من المدح والهجاء وسائر الفنون التي يصرفون القول فيها 
ويكشف آالمه هذا عن سطوة القدماء على المستويات آافه فهم سباقون الى المعاني وقد افتتحوا                
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ة في األغراض            القول فيها والمالكون لها والمصرف     ون التجاهاتها وان انتاجهم يحتمل صدق التجرب
م                         ا من مقومات شعرية ألنه ا فيه ى م وم عل المألوفة ويترتب على ذلك ان أشعار المحدثين تقبل وتق

ود    ،) 1("فاشعارهم متكلفة غير صادرة عن طبع صحيح         :"نسخ مكررة أو معادة يقول     وقصورهم يع
  :م ومواقفهم الذاتية، أما القدماءالى اخفاقهم في التعبير عن تجاربه

  .)2("فسبيلهم في منظومها سبيلهم في منثور آالمهم الذي المشقة عليهم فيه " 
ه صادر عن                    سه ألن فاذا آان التكلف سمة الشاعر المحدث فإن الشاعر القديم اليعاني واليجهد نف

  .طبع صحيح
ل      ورأى بعض الباحثين ان ابن طباطبا يعد النصوص القديمة بمثا          بة المخزون الذي صنعه االوائ

ه، وتصير         :" وما على المحدث اال ان يديم النظر فيه        ه وترسخ اصولها في قلب لتلصق معانيها بفهم
ه                          ا نظر في تفاده مم ا اس ائج م ه نت شعر ادى الي مواد لطبعه ويذوب لسانه بألفاظها فاذا جاش فكره بال

  .)3("من تلك االشعار 
المعاني والجديد من األخيله في نظر ابن طباطبا أثرًا من آثار           لقد آان الغوص على الطريف من       

د                   ة، فق التغير الشامل الذي طرأ على العقلية وعلى الذوق والخيال وعلى الحياة العربية بصورة عام
ذا                               ون به ك اليكتف د ذل م بع م ه ال، ث دامى بب م تكن تخطر للق ار ل ذاهب وافك ثبتت عند القوم آراء وم

الهم                  التفوق، بل يجهدون ا    ار م ك اظه ايتهم من ذل اني وغ نفسهم في تصيد الجديد والطريف من المع
  .على االوائل من امتياز

فقد ذهب الى ان تفوق الشعراء المحدثين على القدامى آان في الصياغة ) هـ335ت(أما الصولي 
يستمدون المتأخرين انما يجرون بريح المتقدمين ويصبون على قوالبهم، و"الفي ابتكار المعاني ألن 

  .)4("بلعابهم، وينتجعون آالمهم، وقلما أخذ احد منهم معنى من متقدم اال أجاده 
ستطيع                         ديم سيطرة الي شعر، رغم سيطرة الق دون ان يجددوا في ال إذا هو يرى أن المحدثين يري
ًا، فإنحصروا في               ك حق روا في ذل معها هؤالء ان يتحرروا منه فيما لو وجدت عندهم الجرأة، أو فك

سائد         نطاق اد ال ه، واالعتق سه ال يعدون اق نف ذا النط ي ه ددوا ف دون ان يج د  "ه، يري اني ق ان المع
رز في لفظ رشيق وصياغة                        ضيلة، اذا اب ديم ف ى الق صياغة وتحوير المعن استنفدت، وان الفضل لل

  .)5("احلى واعذب 
دم وال              دماء والمحدثين، للق ين الق رق ب ه يجب ان اليف دا   وقد زاد الصولي على ذلك بأن ة مؤآ حداث

ذا           :" على لغة الشاعر وعالقتها بالمعنى الشعري يقول       ا ه ان ألفاظ المحدثين منذ عهد بشار الى وقتن
راع          ق االخت ل بح سبق لالوائ ان ال الم أرّق، وان آ رب، وآ اظ اق دع، وألف ان اب ى مع ة ال آالمنتقل

  .)6("وإنه لم تر أعينهم مارآه المحدثون فشبهوه عيانا ... واالبتداء
ناقد ينبه إلى اهمية اللغة، حيث انها المادة االساسية لبنية الشعر، فإذا سلمت هذه المادة من آل              فال

إن                      ل ف عيب، وابتعدت عن آل خطأ سلم الشعر وبدا في احلى صورة، وآنق منظر، واذا اصابها خل
  .ذلك يعود بالخلل على الشعر، واالضطراب فيه

قدم والحداثة قضية طبيعية في آل عصر وهي          وخالصة رأى الصولي ان قضية الصراع بين ال       
ترتبط بتطور المجتمع وتغير اساليب حياته وذوقه الفني، ومن طبيعة التطور الحاصل في الحياة ان               
شعرية                   اني ال أن المع تتغير نظرة النقاد اتجاه الشعر المحدث وتصبح اقل صالبة وذلك ايماننا منهم ب
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  .تتجدد واليمكن لها ان تنضب
شعري بكل من اللفظ                   ) هـ337ت(بن جعفر   أما قدامة    ى ال ربط المعن ة التي ت فقد اآد على العالق

ذه                   تنباط ه والوزن والقافية، وهي العناصر االساسية المكونة للشعر، مؤآدا على ان االساس في اس
  .)1(العالقة هو التوافق واألنسجام بين العناصر، فتحكم على المعنى داخل هذه العالقة الخارجها

ان من داخل                     ومن ه  رداءة تأتي رى الجودة وال ة ت ة نظرة توافقي دم والحداث نا آانت نظرته الى الق
اني            ا المع شعرية، وأم صورة ال ي ال ان ف ن االتق ث ع و يبح شعرية، فه ر ال   العناص

ال والجودة                   - موضوع الشعر  - ا من صنوف الجم شعرية عبره  فال قيمة لها االبما تؤلفه الصورة ال
  .)2(والتأثير

صنعة وهي سمة من سمات                            وفي احي  ه المحدثون من ال ا جاء ب ة يعجب بم ان قدام ان اخرى آ
وان من                            وفير أل ة وت ى تحقيق الزين ا ال شاعر المحدث يقصد من و رائه الشعر المحدث، فقد آان ال
ول            ى عصر يق ى آخر ومن عصر ال البديع في الشعر، على تفاوت في المقدار يختلف من شاعر ال

  ):المطابقة(لة آثيرة للمكافأة التي سماها المتأخرون قدامة بعد ان يسوق امث
ه " ك أن رة، وذل ياء آثي افؤ بأش ى المحدثون من التك د ات افؤ -وق اع أهل التحصيل - أي التك  بطب

  :وما للمحدثين في ذلك من قول بشار... والروية في الشعر
  

دى  روب الع ك ح           اذا ايقظت

م   م  ن رًا  ث ا عم ه له  )3"(فنب
  

  

ان    اال ا  ن اغلب استشهادات قدامة آانت من الشعر القديم، فهو وان لم يفرق بين القدم والحداثة، آ
اني         ق اليون ى المنط ه عل ن اطالع رغم م ى ال ا عل ي مجمله ة ف ه عربي ديم، ألن ثقافت ى الق ل ال امي

  .والفلسفة
ه، وه              ) هـ370ت(أما اآلمدي    ارا يحتكم الي درس   فقد اتخذ من النموذج العربي في الشعر معي و ي

ي           شعر العرب ى ال شعر أبي تمام والبحتري ويوازن بينهما، وقد ساعده على ذلك اطالعه الواسع عل
  .وخبرته الواسعة بمواصفات الكالم وأعرافه

اني،                           اظ والمع ستكره األلف ف، صاحب صنعة، وي ان شديد التكل ام آ ا تم فقد الحظ اآلمدي ان اب
  .)4(وشعره اليشبه شعر االوائل

شعر،   " ًا خرج على نموذج الشعر العربي القديم في حين ان البحتري آان       فابو تمام اذ   اعرأبي ال
روف    شعر المع ود ال ارق عم ا ف ل، وم ذهب االوائ ى م وع وعل أ  )5("مطب ذا االساس خط ى ه  وعل

ول                          ي نحو ق شعر العرب د في ال ا عه اآلمدي ابا تمام في مواضع آثيرة ناسبا ماقاله الى الخروج عم
  :)6(أبي تمام

  

َدُهم َظ وًال بع اَي َح اَن ُبك وا فك           َعن

دِ    ُم َلبي ُت، وذاَك ُحك مَّ ارَعَوي  ُث
  

ا    ٍة اطفاُؤه رَة َلوع ِدر بجم            َأج

ودِ      وَل ُوق زداَد ط َدمِع َأن َت  ِبال
  

  

  :الذي علق عليه اآلمدي بقوله
دمع ان يطفئ    وهذا خالف ما عليه العرب، وضد ما يعرف في معانيها ألن المعلوم من شأن ال                 "

وهو في اشعارهم آثير موجود ينحى به هذا النحو ... الغليل ويبرد حرارة الحزن، ويزيل شدة الوجد
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     :من المعنى، فمن ذلك قول امرؤ القيس

ة  رة مهراق فائي عب              وإن ش

ّول    ن مع م دارٍس م د رس ل عن  )1(فه
  

  

ه              وذهب بعض الباحثين إلى أّن اآلمدي لم يلتفت الى ان نو           ام يختلف عن ع الدمع في بيت أبي تم
شتفي من            ل لي ل شوقه، ب رد حرارة الحزن ويزي في بيت امرئ القيس ألنه دمع يريقه صاحبه الليب
ه ال                         أس من وصال الحبيب وان دما شعر صاحبه بالي الحزن، ويكون ذلك عادة في حزن الفراق عن

  .)2(رة بدل الوصالفائدة من الحزن والتجلد والصبر واألنتظار فيذرف الدمع بغزا
أما الدمع في بيت أبي تمام الذي اعترض عليه اآلمدي فهو دمع الحزين الباآي الذي ينهال عندما 
ة                   ينتهي تجلد الشوق المتيم، وينفذ صبره فينهار باآيا من شدة الوجد وال يتمالك نفسه وهكذا فإن دمع

ل الوجد ويعقب            ذي يخفف اللوعة ويزي وع ال سكب ليضرم     أبي تمام ليست من الن ا ان  الراحة وإنم
  .)3(العج الشوق

دمع       " أجدر"فاختالف أبي تمام في قوله ،وما هذا بصواب    وعتهم بال اس ل اء الن ة من إطف التعجبي
د                      ، ه ارعوى بع ك أن وهو يريد لها أن تزداد طول وقود فهو اليبكي لكي تبقى جمرة اللوعة ودليل ذل

ال في البيت األول           ا   .حول من البكاء آما ق د امرئ           وهن دمع عن ألوف الحديث عن ال ه عن م اختالف
  .القيس وغيره

ل                        شعر احدهما يمث وذجين من ال اك نم ين الطائيين ان هن لقد الحظ اآلمدي ومن خالل موازنته ب
تاذا                        ام اس القديم واالخر يمثل الجديد، وان وجود هذين النموذجين معا وفي آن واحد، وآون أبي تم

  . في احتدام الصراع حول مذهب التجديدللبحتري جعل لهما دورًا آبيرًا
ا القاضي الجرجاني  ـ392ت(أم رة من )  ه واطن آثي ي م عا ف ضية عرضا واس د عرض للق فق

م آل                 ) الوساطة(آتابه   ضيلهم ألشعارهم وتكلفه دماء وتف فقد أخذ على اللغويين والرواة تعصبهم للق
زبهم على المحدثين واجتهادهم في  طريق لتسويغ أغاليطهم واألنتصار لهم، آما أخذ عليهم أيضا تح     

  :تشنيع أخطائهم والطعن عليهم يقول
ودونك هذه الدواويَن الجاهلية واإلسالمية، فأنظر هل تجُد فيها قصيدة تسلم من بيت أو أآثر ال                " 

  .)4(" يمكن لعائب الَقْدُح فيه
ه وإعراضهم    وهو حينا آخر يبين آيف أنهم لم يصدروا في إعالئهم من شأن القديم، ودفاعهم                عن

الين عن هوى                         ا الح ل صدروا في آلت ائغة، ب ه عن رأي سديد وحجة س عن المحدث ووضعهم من
ه                 " وتعصب ألن    اد وألفت ه االعتق ا سبق إلي دم والكلف بنصرة م ّدة إعظام المتق الباعث عليها هو ش

  .)5("النفس
دفاع عن شعر ا                    د من ال ي فالب دفاع عن المتنب ان   لقد آان الجرجاني في معرض ال لمحدثين، فك

ول         : " حديثه عن أبي تمام ومن ثم المتنبي من خالل أسلوب المقايسة وينتقد من يتعصب للقديم لذا يق
فإن احدهم ينشد البيت فيستحسنه ويستجيده، ويعجب منه ويختاره، فإذا نسب إلى بعض أهل عصره           

  .)6("وشعراء زمانه  آذب نفسه ونقض قوله 
شعر ال   ؤمن بال ى       فالقاضي إذًا ي ه عل ور ثنائ ن ص ه وم در ظروف ضله ويق رف بف دث ويعت مح

  .)7(المحدثين انهم ألبسوا معانيهم ألطف وأجمل ماسنح من ألفاظ
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دع، وهو                 فالقاضي الجرجاني مّيال الى التجديد، يرغب في ان يكون الشاعر أفضل آلما جدد وأب
  .يفضل الشعر قياسًا على قيمته ال على زمان تقادمه

شاعر خصائص        ) هـ421ت(أما المرزوقي    فيتفق مع النقاد السابقين له في ضرورة ان يراعي ال
  :عمود الشعر وهي في قوله

  .)1("انهم آانوا يحاولون شرف المعنى وصحته وجزالة اللفظ واستقامته واالصابة في الوصف"
زمن                    ان لل ا مك يس فيه ا وصفها المرزوقي ل شعر آم ين       . ويبدو ان ارآان عمود ال رق إذًا ب فال ف

شعر            ال ود ال زام بعم ان              . قديم والمحدث اال في حدود اإللت ه ان بعض أرآ ا تجب مالحظت ى ان م عل
  .العمود بل أظهرها مستقاة من الشعر القديم

اس،              ا زال هو المقي ديم م شعر الق شعر المحدث اال أّن ال وعلى الرغم من إعجاب المرزوقي بال
من الشعر القديم لبيان ما يريد وآما حصل في فاذا اراد الناقد ان يبين صواب قول شاعر جاء بأمثلة 

  :رّده على آثير من العائبين على أبي تمام فقد ذآر التبريزي ان النقاد عابوا على أبي تمام قوله
  

سمي     وَل ِج اِن ُنح ى الَزم َكوُت ال            ش

دِ    ِد الَحمي ى َعب َدني إل  َفَأرش
  

  

اء ال              ى االطب رد              وقالوا انما يرشد في نحول الجسم ال دوحين، ف ره من المم د وغي د الحمي ى عب إل
  .)2(عليهم المرزوقي وبين مراد أبي تمام، واستشهد بأمثلة من الشعر القديم على ما ذهب اليه الطائي

رأي في              ) هـ454ت(أما ابن رشيق القيرواني      ه من ال سابقون ل اء ال ه العلم فقد نظر الى ماجاء ب
ة           قضية القدم والحداثة فإذا اآثرهم يتعصب ل       أخر فضال، ورأى عل لمتقدم، واليرى للمعاصر أو المت

  .)3("حاجتهم في الشعر الى الشاهد، وقلة ثقتهم بما يأتي به المولدون " هذا الميل تعود الى 
ول    و محدث في        :"ويبين ابن رشيق ان القدم والحداثه أمران نسبيان فيق شعراء فه ديم من ال آل ق

  .وقوله هذا يماثل قول ابن قتيبة في هذه القضية،)4("زمانه باالضافة الى من آان قبله 
ى       وعلى الرغم من محاولة ابن رشيق ان يقف موقفًا تعادليًا بين الفريقين اال اّنه يميل ميال خفيا ال

شه                      :" القديم في قوله   م أتى اآلخر فنق ه، ث اء فاحكم ذا بن دأ ه ين ابت مثل القدماء والمحدثين آمثل رجل
  .)5("ذا وان أحسن، والقدرة ظاهرة عليه وإن خشن وزينه فالكلفة ظاهرة على ه

ومما يحسب إلبن رشيق في هذا المجال مالحظة ان المعاني الشعرية تتطور من زمان الى آخر                  
انيهم وان                         شعراء المحدثين أن ُيحسِّنوا مع اني وأّن بوسع ال ك المع وان هناك زيادات تحصل في تل

ا في أشعار الصدر األول من االسالميين                وإذا تأملت ه  :" يضيفوا اليها آل جديد يقول     ذا تبين لك م
  .)6("التي اليقع مثلها للقدماء اال في الندرة القليلة ... من الزيادات على معاني القدماء والمخضرمين

ين                  افي ب لقد رأى ابن رشيق ان الشعراء المحدثين قد عاشوا في عصر االمتزاج الحضاري والثق
د آان  م االخرى وق المية  العرب واالم ات االس ف الثقاف ين مختل ري ب تالقح الفك ار ال انيهم ثم ت مع

  .)7(والثقافات االخرى
ي تختلف عن العصر الالحق                اظ الت اني واأللف فالناقد هنا يعتقد ان لكل عصر ما يالئمه من المع

  .دون ان يضر المتأخر تأخره إذا أجاد في فنه، آما ان المتقدم الينفعه تقدمه إذا قّصر
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  الخامسالمبحث 
  

                  المـوازنـــة
  

  .)1(ووازْنُت موازنة وِوزانًا... َوزنُت الشيء َوْزنًا وِزَنًة: لغة. الموازنة
دَّره    ... َثقُل شيء بشيء ِمثله   : والَوْزُن، وزن الِثقِل والِخفَّة  : والَوْزُن زان .. وزن الشيء إذا ق : والمي

ان         عادله وقابله، ووازنتُ  : ووازنه... المقدار ذا، اذا آ واِزُن ه ذا ي ًا، وه ًة وِوزان شْيئين ُموازَن ين ال  ب
  .)3(اتزنا بمعنى تساويا:  وتوازنا)2(على ِزَنته أو آان ُمحاَذِيُه

فهي المفاضلة    : أي ان الموازنة هي المقابلة أو المعادلة بين شيئين، أما الموازنة في االصطالح             
  .)4(ر للوصول الى حكم نقديبين آاتبين أو شاعرين أو عملين أدبيين أو اآث

والموازنة باب واسع في النقد العربي القديم، اهتم به النقاد عبر العصور األدبية المختلفة، وشغل          
ا               . جانبا من عنايتهم التي أخذت تكبر وتتطور       ة وصلت الين دم موازن ده ان اق وتؤآد آتب االدب ونق

دب: (هي ة ُأم جن ا ) موازن م فيه ان الحك ي آ د(الت يس والطرف ) بُأم جن رؤ الق والطرف األول ام
  :الثاني علقمة الفحل، فبعد ان انشد امرؤ القيس

  

دب     ى ام جن ي عل ّرا ب ّي م           خليل

ذب     ؤاد المع ات الف ّضي لبن  نق
  

  :وانشد علقمه قصيدته
ذهب   ر م ي غي ران ف ن الهج ت م        ذهب

ب   ذا التجن ول ه ا ط ك حق م ي  ول
  

  :قالت المرئ القيس
  :ألنك قلت: وآيف؟ قالت:  منك، قالعلقمة اشعر" 

ساق دّرة    وب ولل سوط اله              فلل

ذب   رج مه ع أخ ه وق ر من  وللزج
  

  :فجهدت فرسك بسوطك من زجرك، ومريته بساقك فأتعبته، وقال علقمة
هِ    ن عنان ًا م أدرآهّن ثاني           ف

ِب   رَّائح المتحلِّ رِّ ال رُّ َآم  يم
  

  .)5(" يضربه بسوط والمراه بساق والزجره فأدرك فرسه ثانيا من عنانه، لم
ة        ن القافي ضال ع د الموضوع ف ى توحي تمل عل ه اش م آون ذا الحك ي ه ة ف ة النقدي ن الرؤي وتكم

تالءم             :" والروي، ومن الباحثين من شكك في هذه الموازنة ألنها         ة الت ى شيء من الدق دل عل فكرة ت
  .)6("مع الروح الجاهلي في النقد األدبي

ذه                           اال ان ما وصل    ى ه م يصل ال و ل ة فه ذه الرواي د صحة ه  اليه الشعر الجاهلي من نضج يؤآ
ذاك، فضال عن                شعر آن المرحلة لو لم يوجد النقد الدقيق الذي من شأنه ان يصلح الخلل الواقع في ال
ذي    درب ال رس الم دب للف ضيل ُأم جن ن تف ضح م ة، يت ذه الموازن ي ه م ف ى دور مه ان للمعن ذا آ ه

ابه                  اليحتاج فارسه الى     ا ش سوط أو م عناء في حثه على الجري بسرعة دون اللجوء الى استعمال ال
ذوق                         ى عامل ال تنادها ال ساطة نتيجة اس ذلك اال ان المالحظ على مثل هذه الموازنات هو شيوع الب
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د                       سمح للناق أنه ان ي ذي من ش دوين ال اب الت فضال عن ظروف العصر المتمثلة بعدم االستقرار وغي
  .ظهار المعنى الشعري الذي تنطوي عليه ومدى قوة أو ضعف هذا المعنىبتفحص القصيدة وا

ادرة    أما في العصر االسالمي فقد استمر اهتمام العرب بالشعر والشعراء ولعل من الموازنات الن
ي          ال       Αفي تاريخ النقد األدبي موازنة االمام عل ه ق د ورد أّن م    ،آل شعرائكم محسن       :" فق و جمعه ول

ك      ، احدة ومذهب واحد في القول وغاية و ، زمان واحد    ى ذل م أسبق إل ا أيه د أصاب    ،لعلمن م ق وآّله
ضلهم    ، وأحسن فيه   ، الذي أراد    ن         ، وإن يكن أحد أف يس ب ة أمرؤ الق ة وال رهب ل رغب م يق ذي  ل فال

  .)1("حجر  فإّنه  أصحهم  بادرة   وأجودهم نادرة 
ذي          لكل: "ويكشف هذا النص عن صعوبة الموازنه بين الشعراء ألن         ه ال ه الخاص ب  شاعر عالم

م  ...اليشارآه فيه اآلخرون اال بمقدار وآل يخلق صورة لعالمه الخاص بما يناسب قواه الشعرية          واه
  .)2("ما يميز الشاعر العظيم تفرده وأصالته

ي         ّل                  Αفضال عن هذا رأى االمام عل رى أّن آ شعراء أشعر، وهو ي  اختالف أصحاَبه في أي ال
ي االت اعٍر قدأحسن ف هش ب في ذي يكت اه ال ه  ، ج د قول شعراء ويع لِّ ال ى آ ق عل ام ينطب ٌم ع و حك وه

محاولة لتأسيس مبدأ الموازنة الصحيحة التي تستند الى زماٍن واحد وغاية واحدة ومذهب واحد في                 
 وثقافة واحدة، وهو يرى ان الشعر )3(أي ان الشعراء الموازن بينهم خضعوا لمؤثرات واحدة ، القول

ة من مدح وغزل               يتأثر بالرغبة    والرهبة، وهي الدائره التي اليخرج عنها الشعر بأغراضه المختلف
شاعر           Αورثاء وهجاء، وتفضيل االمام علي       ذا ال ضلية ه سائد بأف رأي ال يس يتماشى وال  المرئ الق

شعر                                 ول ال ى ق ى الحّث عل ام ال شعر، وهي دعوة من اإلم ه أول من سّهل طريق ال ره ألن على غي
ر                      الصادق الذي يخرج     شاعر في التعبي ة ال م هو اطالق لحري من شاعر اليرهب واليرغب ومن ث

ة اشار             ر مألوف انٍ  غي دة ومع ياء جدي ى اش ادر ال ه ب وهي بالشك سمة من سمات الشاعر المبدع ألن
  ).أصحهم بادرة(اليها االمام بقوله

ات هو تخ                          ذه الموازن ساع ه ة ومن اسباب ات سعت الموازن د ات صص أما في العصر االموي فق
ة        ات األدبي دد البيئ " الشعراء في أغراض شعرية دون غيرها، واالآثار من النظم فيها إلى جانب تع

د                      " بيئة الحجاز، والعراق، والشام      ا من دور في تطور النق ان له ا آ اء وم فضال عن مجالس الخلف
  .)4(عامة والموازنة خاصة

سابقة،      ولبست موازنات هذا العصر حلَّة جديدة اتصفت بالموضوعية و         الدقة اآثر من العصور ال
ره أو                             شاعر بنظي ة ال ى مقابل ون عل ل عمل الموازن دح، ب ين شاعر الغزل وشاعر الم فلم يفاضل ب
ات              يس الرقي ن ق داهللا ب مثيله، فوازنوا بين الفرزدق واالخطل وجرير، وبين عمر بن أبي ربيعة وعب

  .)5( تاريخ الموازنات الشعريةوبين جميل وآثير ونصيب، وقد مثل هذا التطور نقلة نوعية في
  :أنت القائل: قالت امرأة لكثير: " ومن االمثلة على تلك الموازنات التي نقلها المرزباني قوله

رى  َة الَث الحزِن طّيب ٌة ب ا َروَض          فم

ا     ا َوَعراُره دى َجثجاُثه جُّ النَّ  َيُم
  

اً   ّزة َموِهن ن َأرداِن َع َب ِم            بَأطَي

َدت    ا  اذا اوق ِب ناُره َدِل الَرط  بالمن
  

  

ال م: ق ت. نع اك: قال ّض اهللا ف ت   . ف ا آان دل رطب أم ة بخرت بمن ة الزنجي و أّن ميمون ت ل أرأي
  :تطيب؟أال قلت آما قال سيدك امرؤ القيس
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ًا ُت طاِرق ا ِجئ اني ُآلَّم َر ي م َت          َأل

بِ       م ُتَطيَّ ًا وِإن َل ا طيب دُت ِبه  )1"(َوَج
  

  

د جعل              الشك في أّن المعن    يس، فق ه امرؤ الق ذي جاء ب ى ال ى الذي جاء به آثير يقصر عن المعن
د في                            ذي يوق ود الرطب ال ا الع تعال بفعل وسائط منه آثير من عطر صاحبته عطرا اصطناعيا مف

ار  ائل            ،الن ى الوس ا دون اللجوء ال وح منه ة تف د جعل من رائحة صاحبته طبيعي يس فق ا امرؤ الق أم
  .ا يزيد من تعلق الشاعر بهاالصناعية وهو شيء نادر مم

فضال عن هذا آثرت الموازنات بين شعراء النقائض في ذلك العصر ومن صور تلك الموازنات            
د المدح                       :" قولهم ا االخطل فيجي رزدق فينحت من صخر، وأّم ا الف أّما جرير فيغرف من بحر، وأّم

ا وأوضح معن     ،)2("والفخر   ر اسهل ألفاظ ة     وتعنى هذه الموازنة ان شعر جري ه من العام ا قرّب ى مم
م اال بطول النظر              اني اليفه اظ غامض المع فضًال عن الخاصة، أّما شعر الفرزدق فكان جزل األلف

  .)3("والتأمل فكان قريبا من العلماء فقط
ة                  ى اللغ د عل ر فني يعتم ومن الجدير بالذآر ان مثل هذا التقويم يقوم على اساس فني واساس غي

ولكن ليس . س العكس، فلو آانت اللغة تابعة للشعر لعد جرير اشعر مثالبوصف الشعر تابعا لها ولي
  .بين العلماء العرب من يتغافل عن قوة لغة شعر الفرزدق بمعنى أّن شعره صار تابعًا للغته

ى أغزل بيت                           م عل ى الحك اد عل د النق رة عن درة آبي فضال عن هذا آشفت تلك الموازنات عن مق
ات              وما يح ،وأمدح بيت وأهجى بيت      ك الموازن ون في تل سب لنقاد العصر االموي أّنهم آانوا يتطرق

ذي                  " شعر ال الى الصدق الشعري في المعنى والعاطفة أو الى الشعر الذي يوحيه العقل والمنطق وال
  .)4("يوحيه القلب والعاطفة وتفضيل الثاني على األول 
ا            ك منه ى ذل ه عل ن أ      :" وآان المرزباني قد أورد امثل ر اب شد آثي ول          ان صيدته التي يق ق ق بي عتي

  :فيها
لٍ    ي ِبنائ ن َخليل راٍض م سُت ِب          َوَل

لِ    ُه ِبَقلي ٍل والراٍض َل  َقلي
  

  

يس                : فقال له  ن ق ة واب ن أبي ربيع ك، اب ع واصدق من هذا آالم مكافئ ليس بعاشق، القرشيان اقن
  :عمر حيث يقول: قال. الرقيات

  

ا   يِن ِمنه ِة الَع ي آطرَف َت َحّظ ا               َلي ُل الُمَهّن ا الَقلي ٌر ِمنه  َوَآثي
  

  

  :قال ابن قيس الرقيات
  

ا  شُكم الَتهُجرين ّي بعي        ُرق

ا      ّم أمُطلين ى  ُث ا الُمن  َوَمنين
  

ا  ئِت إّن ٍد ماِش ي َغ دينا ف        ِع

دينا     ت الواِع و َمَطل بُّ َول  ُنِح
  

ا  َدتي َوإّم زي ِع ا ُتنِج  فإّم
  

ا       ِك حين ُل من ا ُنؤّم يُش بم  )5"(َنع
  

  

يس                             ن ق ة واب ن أبي ربيع ول آل من عمر ب فقول آثير آان ادنى درجة لدى ابن أبي عتيق من ق
اه               ه اّي ة لتقديم ار            ،الرقيات، ويبدو  انه يميل الى جانب ابن أبي ربيع ديم نتيجة اظه ذا التق د جاء ه وق

أشار اليها  الشاعر لمعنى التذلل والتماس العطف من المحبوبة ولو بأبسط صورة آلحظة العين التي              
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  .الشاعر
شعراء                  ين ال واختلفت آراء النقاد في القرن الثاني حول ألفاظ الشاعر ومعانيه، اثناء مفاضالتهم ب

أقوى "فمنهم من يفضل الشاعر لجودة األلفاظ، فقد فضل ابو زيد ليلى االخيلية على الخنساء بكونها                
ز ألفاظه          )1("لفظا   ذي تتمي شاعر ال و       منها على حين قدم آخرون ال ال أب ة التكلف ق ا سهلة قليل  بكونه
اً    ... يحتج من قدم جريرا بأنه آان    :" عبيدة م تكلف ًا، وأقله ضوا     ،)2("أسهلهم ألفاظ م ارت ي انه ذا يعن وه

ة موصوفا بحسن    ان النابغ د آ ى، فق زارة المعن ظ وغ هولة اللف ين س ا ب ان جامع ا آ شعراء م ن ال م
رين     رو، وآخ ي عم ل أب ن قب ة م و ع )3(الديباج ال أب دة  ق ع     "بي ى جمي ة عل ّضل النابغ ن ف ول م يق

شعراء ه، وان شئت قلت ... ال ه ولين ٍف من تأنث شعٍر مؤل يس ب ت، ل ة، وان شئت قل شعره ديباج : ول
  .)4("صخرٌة لو َرديت بها الجبال ألزالتها 

تم                    دها عن العمق، واه سطحيتها وبع ز ب شعرية التي تتمي اني ال اد المع وعلى هذا االساس ذم النق
  .)5(معنى آثيرا وراحوا يوازنون بين األبيات المتماثلة المعنىالنقاد بال

ام حول         ) فحولة الشعراء (فقد آانت رسالة    ) هـ216ت( اما االصمعي    ا الع عنده تدور في اطاره
ى                  نهم، فنظر ال شعراء العرب ووازن   بي الموازنة بين الشعراء، فالشك ان االصمعي قرأ اشعار ال

  . أو شعر الفحول فجعل آل مجموعة في طبقة تختلف عن أختهاشعر الفرسان أو شعر الصعاليك
ى                   لقد استند االصمعي الى ذوقه الفني في آثير من موازناته بين الشعراء وآثيرا ما آان يحتكم ال

شعري ى ال ي المعن ودة ف صر الج سبب  )6(عن ذبياني ب ة ال ه للنابغ ا تقديم اء به ي ج ة الت ن األمثل ، وم
ال          ابتكاره للمعاني الشعرية وم    ار ق ذا االبتك ر،           :" دى أصالة وجدة ه ن حجر اشعر من زهي أوس ب

  :ولكن النابغة طأطأ منه، قال أوس
  

َضة  ضاء َمري ا بالف رى االرَض من          ت

رم      ٍع َعرْم ا ِبجم ضَّلة من  مع
  

  :وقال النابغة
ضالً     ضاُء ُمَع ه الَف ضلُّ ِب يش َي           َج

حاريِ      أنهنَّ َص اَم آ دع اإلَآ  َي
  

  .)7("ناه وزادفجاء بمع
ذا العصر                 ومن الجدير بالذآر ان المعاني الشعرية استأثرت بالقسم االآبر من اهتمام النقاد في ه

ت  اتهم آان ا -ألن موازن ي اغلبه وازن   - ف ي ان الم ذا يعن ى وه ي المعن ين ف ين متفق ى بيت دور عل  ت
  .غينطلق اوال من هذا االعتبار فيالحظ أي المعنيين آان اتم أو أصح أو أبل

ر      :"ولهذا عد االصمعي الشاعر بشار مبتكرا وبهذه الصفة تقدم على مروان الذي            ا آث سلك طريق
  .)8("سالآه، فلم يلحق بمن تقدمه، وان بشار سلك طريقا لم يسلكه احد فإنفرد به، واحسن فيه 

ا                      شاعر في ألفاظه ة ال ا يمس لغ ا وانم  واليقوم تفضيل االصمعي لبشار على طرقه غرضا معين
  .)9(..."أغزر وأوسع بديعا"انيها، فقد آان بشار ومع

وقد ظلت الموازنه مقياسا نقديا، بل إنها اصبحت ضرورة من ضرورات الناقد، ورآنا مهما من                
ه            ، ارآان العملية النقدية   ة مميزات ألنها تتيح للناقد  االضطالع بالكشف عن خصائص النص ومعرف
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ود لنصوص             شاعر تضيئ           وقيمته، من خالل اخضاع النص المنق ر ال سه أو لغي شاعر نف  أخرى لل
  .معالمه

رة              ) هـ232ت(وعندما نصل الى ابن سالم الجمحي        ى تطوير فك د عمل عل ه ق ة (نجد ان ) الفحول
راض  دد االغ رة وتع ى الكث د عل ة تعتم ي الموازن اييره ف ت مع معي، وآان ا االص اء به ي ج الت

  .)1(والجودة
يس                   وإلابن سالم رأى في شعر عمر بن أبي ربيعة         ن ق داهللا ب ه عب ه مع ماجاء ب وازن من خالل  ي

د            :" الرقيات في غرض الغزل اذ يقول      ان عب دح، وآ الغزل، وال يهجو وال يم َصّرح ب ان عمر ُي وآ
  .)2("اهللا ُيشّبب وال ُيصّرح، ولم يكن له معقود عشٍق وغزٍل، آعمر بن أبي ربيعة 

ه      ويبدو ان ابن سالم يهدف من وراء هذه الموازنة إلى التأ       شعرى ألن ى ال ى وضوح المعن آيد عل
ه                       ان يجسد آل تجارب شاعر آ يشير ضمنًا الى صراحة الشاعر في غزله فضال عن صدقه أي ان ال

خالفًا لما آان عليه عبد اهللا بن قيس الذي آان يتخذ من  ،على شكل قصائد غزليه تنقل تلك التجارب   
  . من خياله الشعري وسيله للنيل منهم، متخذا)3(التشبيب وسيلة لقهر أعدائه خاصة من بني امية

  :أي البيتين عنده أجود ؟قول االخطل: فضال عن هذا ُسئل ابن سالم
  

م  ستقاد َله ى ي داوة حت مُس الع          ُش

ًا اذا    اس احالم م الن واعظ
  

  :ام قول جرير
ا َب المطاي ْن َرِآ َر َم سُتُم خي           أل

وَن راحِ    الَمين ُبط دى الع  )4(وأْن
  

  :فقال
  .)5("بيت االخطل اجزل واوزن، وبيت جرير احلى واْسير "

ين       ا  وب ا بينه ل موازن ول االخط ي ق دها ف ي وج ة الت وة والفخام ى الق شير ال الم ي ن س ل اب ولع
م بعضها                           اني يالئ اظ المع رى ان تكون ألف التين ي ر وهو في الح السهولة التي غلبت على قول جري

سة بحيث         بعضا، وقد اعجب النقاد ومنهم ابن سال       ان   : " م ان يختار الشاعر لمعناه ألفاظا متجان اذا آ
داوال آانت               ان مت يقة، واذا آ ان حضريا آانت ألفاظه رش ة، واذا آ المعنى بدويا آانت ألفاظه غريب

  .)6("األلفاظ معروفة 
ة   ن قتيب ا اب ـ276ت(ام ك        ) ه ور تل ن ص ه وم ي موازنات د ف ى الجي ى المعن تكم ال ان يح د آ فق

  :وافرط النابغة في وصف العنق بالطول فقال يذآر امرأة: " هالموازنات قول
  

ا    اُن ِرعاَثه اف الَجَب ْت خ        إذا ارَتعَث

َرق       َق َيغ ُث ُعلِّ ق َحي ن َيتعلَّ  َوم
  

  :القرط، وقال غيره فأحسن:والرعاث
  

َعا   ت ُأوِس ا واْن ُقْل ى أنَّ ِحْجلْيَه        عل

قِ     ة َمْنِط لٍء وقلَّ ن َم ُموتاِن م  )7(َص
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صورة،                           دال في رسم ال ى واالعت راط في المعن ة هو عدم االف ن قتيب فالمقياس الذي استند اليه اب
ى الواحد في                         دور حول المعن اال ت ا اجم د ولكنه ونالحظ ان معايير الموازنة تختلف من ناقد الى ناق

ة اآلمدي          ...الغرض الواحد في العصر الواحد     ات مهدت الطريق لموازن ذه الموازن ا  الخ فكأن ه فيم
  .بعد

اح في الموضوع                            ول الطرم ور وق ة في صفة الث ول النابغ ين ق ة ب فضال عن هذا وازن ابن قتيب
ال         ه، ق اح علي ه،                " نفسه مقدما قول الطرم م يحسن في ى ل ى معن ور ال ة في صفة الث د سبق النابغ وق

  :واحسن فيه غيره، قال يذآره
  

ه    ٍي َأآارُع َرة َموش ِش َوج ن َوح        ِم

صَير َآ   اوي الم رِدط ّصيَقِل الَف  سيف ال
  

  

  :انه مسلول من غمده، وأخذه الطرماح فأحسن، قال يذآر الثور: اراد بالفرد
  

هُ    ِبالُد آَأن ِضمُرُه ال دو َوُت         َيب

دُ       َسلُّ وُيغَم َرٍف ُي ى َش يُف َعل  َس
  

  

  .)1("وآان االصمعي يستحسن قول الطّرماح
ة الت               ذه الحرآي ا يكمن في ه ا          آأنَّ االستحسان هن ة هن وره، فالموازن ى ث اح عل ي أضفاها الطرم

صورة                   رى أنَّ ال و ي شاعرين فه موازنة فنية تتصل بالصورة الشعرية التي وفرها التشبيه بالسيف لل
سيم               الثانية تشتمل على ايجابيات عززت جودتها منها لطافة االستعارة والتشبيه المرآب وصحة التق

  .والمقابلة
وي  ا العل ن طباطب ا اب ـ322ت(ام دة  ) ه ارات البعي ا وصفه باإلش ب م شاعر بتجن د أوصى ال فق

ة               :"والحكايات الغلقة وااليماء المشكل     ارب الحقيق ا يق ستعمل من المجاز م ك وي د ماخالف ذل ويتعم
ا                أتي به اني التي ي ذا          ،)2("واليبتعد عنها، ومن االستعارات ما يليق بالمع ًا له ا تبع ن طباطب وينكر اب

  :بدي قولهالمقياس على المثّقب الع
  

يني ا وض د درأت له ول وق         تق

ي     دًا ودين ه اب ذا دين  أه
  

ال  لُّ وارتح دهر ح ّل ال          أآ

ي     ّي واليقين ي عل ا يبق  )3(ام
  

  

ه من المجاز المباعد            :"فهو مع ادراآه مراد الشاعر يعلق على البيتين        فهذه الحكاية آلها عن ناقت
  ،  بر عن لسان حال الناقته ويصور آثرة ارتحاله ومع معرفته ان الشاعر آان يع،)4("للحقيقة 
  

  
  

  

شاعر تصوره                          د حكى ال ة، لق زم بالحقيق ى ان يلت شاعر عل ونفهم من ذلك ان ابن طباطبا يحث ال
وتفسيره لتلك االيماءة، وهو غير مطالب بالقرب من الحقيقة بهذه الدقة العلمية يقول الدآتور احسان 

د           واليتضح لنا آم آان إلتزا    :"عباس ى النق ا      ،م ابن طباطبا بالحقيقة شديد الجناية عل إال إذا  نحن قرأن
  .)5("بعض الشواهد التطبيقية لديه

ان       ة وإمك ن الحقيق ا م ق قربه ى وف تعارات عل ين اإلس ا وازن ب ن طباطب ول أن اب وخالصة الق
  .وقوعها على الرغم من إختالف المخاطب وربَّما الغرض 
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ة            فق) هـ337ت(إما قدامة بن جعفر      ى المتصف بالمبالغ د ذهب في موازنته الى ترجيح آفة المعن
والقوة في التعبير عن مراد الشاعر، وهو يرى ان هذا المعنى أآثر تأثيرا في نفس المتلقي فقد وازن 

  .بين قول أبو نواس
  

ه   ى إنَّ ِشْرِك َحت َل ال َت اه       وأخف

قِ    م ُتخل ي ل ُف الت َك النُّط  لَتخاُف
  

  :نيوقول الحزين الكنا
  

ه   ن مهابت ضى م اء ويغ ضي حي       ُيغ

سم   ين َيبَت م االح ا يكل  )1(فم
  

  

ول                    " ورجح قول أبي نواس    إن، في ق ه ف ى مهابت دل عل ألن هذا وان آان قد وصف صاحبه بما ي
  :أبي نواس دليال على عموم المهابة ورسوخه في قلب الشاهد والغائب وفي قوله

شيء                 ، وقد   ...حتى انك لتهابك قوة لتكاد تهابك      ا ينبئ عن عظم ال واس حيث اتى بم و ن احسن اب
  .)2("الذي وصفه 

ان من                       ه صرح في مك ى البيت االول، ألن ا معن قدامة هنا مأخوذ بالمبالغة والغلو اللذين يوفرهم
  .آتابه ان الغلو أجود عنده، فاساس الموازنة عنده اذن غلو الشعر ومبالغته

د  فقد وقف طويال امام أ  ) هـ370ت(اما اآلمدي    لفاظ الشاعرين أبي تمام والبحتري ومعانيهما، وق
ا                خصص قسما غير قليل ألخطائهما في األلفاظ والمعاني، وهو يعرض بين الحين واالخر أللفاظهم

  .ومعانيهما بالنقد في ثنايا موازنته
ين        . وقد امتازت موازنة اآلمدي باألنصاف والذوق المعلل       والخصومة حول أبي تمام  خصومة ب

دم و ة  الق ة المتعارف يم الموروث ين الق ي خصومة ب ذا فه ة، ل شعر(الحداث ود ال ي ) عم يم الت ين الق وب
  .)3(يصطنعها الشاعر لنفسه

ا أو    ل حكيم اعرا ب د صاحبها ش ي اليع ة الت ام المبتدع ي تم ة أب ين طريق وازن ب دي ي ان اآلم وآ
ا، ألن  فإن شئت دعوناك حكيما، أو سميناك فيلسوفا ولكن النسميك شاعرا     " فيلسوفا    والندعوك بليغ

البحتري        ،)4(.."طريقتك ليست على طريقة العرب، والعلى مذاهبهم       ة ب ة ممثل وبين الطريقة االتباعي
ا         : " فهي موازنة بين االسلوب والمذهب، بين التفرد واالتباع        ه يبحث عنه فيقدِّر الناقد االصالة ولكن

  .)5("دائما في اختيار الوزن ويتحكم في الدواعي 
ره ، وماسار          وتعني   ه عن غي موازنة اآلمدي اهتماما مرآزا بإسلوب الشاعر ومعرفة ما تفرد ب

أدنى                             أِت ب م ي دامى ل ألوف الق ى م ام في خروجه عل ا تم فيه على النهج ومن الباحثين من يرى ان اب
اة المتجددة                       ن عن استجابتها لمظاهر الحي ضرر يصيب اللغة، ولكنه  قدم اليها اجلَّ الخدمات وأعل

  .)6(شتى العصورفي 
  :)7(ان ابرز شيء في موازنة اآلمدي تأآيده على  اصابة المعنى، لهذا، أخذ على أبي تمام قوله

  

اظُ  ي ُعك وَم وه دنا الُرس ْد َعِه         َق

ا   سنًا َوطيب ك ُح صبا َتزَدهي  لل
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زوراً   را وَم َر اَألرِض زاِئ  أآث
  

بونا      وى وَص َن الَه عودًا ِم  وَص
  

  

  :اذ يقول
اظ      ع(قوله  "  ا اراد          ) هدنا الرسوم وهي عك ه انم د ألن يس بالجي ى ل دنا الّرسوم وهي        : معن د عه ق

ا          : معدن للّصبا أو مألف أو موطن فقال       ّصبا يجلب اليه اظ، أي سوق لل ال   . عك و ق ان  " سوق :"ول لك
ا العرب               " عكاظ"أجود من قوله     وإّن . وانما ذهب الى أن عكاظ من أعظم االسواق التي تجتمع إليه

 تكون عظيمة آهله، وعكاظ أيضًا سوق، فما وجه التخصيص في موضع العموم، والعموم   السوق قد 
  .)1("أجود وأليق ؟

ك                               ر في ذل ا أثي ى م ادت ال ام هي التي ق و تم ا اب ز به دة التي تمي الشك في ان االستعارات البعي
دة ال    . العصر من آالم عن شعره     دها    فاالصل إذًا هو التعبير عن المعاني أو المعاني الجدي م يعه تي ل

  .العرب من قبل
وهدفت موازنة اآلمدي الى تحقيق المعنى التام في النص الشعري فهو يريد من الشاعر ان يعنى                
ا أدى                     ه، مم بالمعنى الذي جاء من أجله البيت الشعري، لهذا أخذ على أبي تمام حّبه للبديع وتفانيه في

  :ببعض أبياته إلى ان تأتي ناقصةالمعنى، نحو قوله
  

ا َج ي أوآاِره وِت ف وُر الم       َثمت ُطي

وِم   َر ُجث ِل َغي َر الَعق رآَن َطي  )2(َفَت
  

دي   ه اآلم ال عن ذي ق ر     :" ال ضد لطي يس ب ل ل ر العق ى ألن طي سمة رديء المعن ت رديء الق بي
  .)3("الموت، وانما هو ضد طير الجهل وطير الحياة هي الضد لطير الموت 

في الشطر االول ) الموت(فاذا آان ) الموت أو العقل  (متين  ويبدو ان اآلمدي يريد ابدال احدى الكل      
دال من     ) الحياة(يكون   ل (ب ا اذا آانت       ) العق اني، ام شطر الث ل (في ال اني،     ) العق شطر الث ة في ال ثابت

ول ان              ) الجهل(آلمة  ) الموت(يوضع مكان    د ان يق ه يري ى، وآأن وبهذا تصح القسمة، ويستقيم المعن
ل         الشاعر على الرغم من ميله       ين طائر العق اقرره ب ة تقتضي م ا، فالمطابق الى البديع لم يلتزم به هن

  .وطائر الجهل وطائر الحياة وطائر الموت
ومن المسائل االخرى التي اثارتها موازنة اآلمدي عدم ميله الى التكرار المؤدي الى خلل المعنى 

  :وإضعافه نحو التكرار الحاصل في بيت البحتري
  

ع  ّدار رّدت رج ب ال هه ت قائل ا ان      م

سائله   ا ت ع عّم واب الرُّب دى الج  )4(واب
  

  .)5("تكرار في المعنى يجعله قبيحا "ألنه 
د،                   يبدو أنه الحظ ان عجز البيت قد اعطى معنى مرادفا لمعنى الشطر االول ولم يأت بمعنى جدي

ين صدر البيت وعجزه، فصدر البي                         رار ب ه التك ى ان ي ان    اال اننا نستطيع ان نفهم البيت عل ت يعن
  .الدار قد ترجع ما يقوله الشاعر بالصدى الذي يسمعه من ارتطام صوته

ين،           ين االثن ح ب رق واض شاعر والف ساؤل ال ن ت ب ع ا يجي ع ربم ي ان الرب ت يعن ز البي وعج
ن       ه م ا توارث ى م قطه عل ك وأس ذ ذل صوت فأخ رف صدى ال و يع ضارة وه اش الح رى ع والبحت

  .اسالفه
ي وخصومه والشك في ان               )هـ392ت(اما صاحب الوساطة     ين المتنب ه ب  فقد انشغل في موازنت

ي                           ه القيروان ال عن شأن ق و ال ن وعل وة الف ر من ق م جانب آبي " المتنبي احد فحول الشعراء الذين له
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شعره واآلخذ                   واما المتنبي فقد شغلت به األلسن وسهرت في أشعاره العيون واألعين وآثر الناسخ ل
  .)1("لذآره 

ى الحفظ                       وقد آشف القاضي     درة عل رة، وق ة آبي ة نقدي شعرية عن ثقاف اني ال ده للمع من خالل نق
ساهم                  سهم الي ه  ب ه احد من والتتبع اذ تنقسم المعاني الشعرية عنده إلى مشترك عام الشرآة الينفرد ب

ر، واستعمل فصارآاألول في الجالء                   ... عليه وصنف سبق المتقدم اليه ففاز به، ثم تدوول بعده فكث
  .)2(د واالستفاضة على ألسن الشعراءواالستشها

ره من                  د غي ي نظائَر عن ى المتنب وآان الجرجاني حريصا في دفاعه على ان يلتمس لما عيب عل
ين                             ة ب ا القاضي الجرجاني هو الموازن ال به سة التي ق دأ المقاي ذآر ان مب الشعراء ومن الجدير بال

بقوه،   ماقاله المتنبي وما قاله غيره، اذ آان يقيس ماجاء به ال      ذين س متنبي على ما جاء به غيره من ال
ل سواه                       ى ان اليماث سعى ال المتنبي ي اني، ف اال ان هذا المنهج ربما يحدث فجوة بين المتنبي والجرج

ولعل الجرجاني مرغم على منهجه هذا ألن الذوق العام " ويأبى الجرجاني اال ان يقيسه على سواه،       
  .)3("هج والخصومة حول المتنبي تستلزم هذا المن

ات                    ي، ومن صور الموازن  وقد حاول القاضي الجرجاني ان يقف موقفا معتدال ازاء شعر المتنب
  :قال ابوتمام:  " التي جاء بها

  

سه     ُر نف ِه َغي ي َآف ن ف ولم َيُك         َوَل

اِئُله   ِق اَهللا س ا َفليتَّ اَد ِبه  َلج
  

  

  :قال ابو الطيب
  

هُ   ه روُح دي َعَلي ا اُلمج           ياأيه

ِتجداءُ    ا اس ِه َله يَس َيأِتي  إذ َل
  

دِهم  َت ِبَفق َك الُفجع د ُعفاَت  اَحم
  

اءُ    ذوا إعط اَلم َيأُخ رُك م  )4(َفَلت
  

  

ه         :" اذ يعلق على ذلك بقوله     و الطيب بقول بكا، وزاد اب ح لفظا، وأصح س ام امل ه  : وبيت أبي تم ان
  .)5("يجدي عليه روحه، ولكن في اللفظ قصور واالول نهاية الحسن

و               وتك اظ فه ة لأللف ة المعنوي شف موازنته هذه عن ذوقه الشعري ودقته في استقصاء حدود الدالل
يريد من الشاعر ان ينتقي ألفاظه بحيث تتسم هذه األلفاظ بالصحة والفصاحة وأن تكون مستعملة في 
ى                            وفر عل اظ أن ت ذه األلف ا ألن من شأن ه ق به نظم الشعر، وأن يضعها الشاعر في موضعها الالئ

  .)6(سامع الجهد والوقت في سبيل الوصول الى المعنى الشعريال
ات           ومن الموازنات التي جاء بها القاضي الجرجاني ويهدف من ورائها الى آشف مضمون األبي
سيط    بيل تب ي س ات ف ك األبي ا تل ي تحمله ضامين الت ه الغوص وراء الم ن خالل محاولت شعرية م ال

ك ف         الوا في                وايضاح الصورة امام المتلقي، يأتي ذل شعراء ق ين مجموعة من ال ه ب طلب  (ي موازنت
  :نحو قول الشاعر) المال

  

ة    صيب غنيم ي ت سك آ اطر بنف       خ

يح    ال قب ع العي ود م  ان القع
  

  :وقول اآلخر
را    ال ومقت ي ذا عي ك مثل ن ي       وم

ّل مطرح             سه آ ال يطرح نف  من الم
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  :وقول أبي تمام
ا ان ُأعانيه وال الّزم ي واه        ذرين

ه فأهو   ا رغائب ى تليه ه العظم  )1(ال
  

  

  :وتعلم ان زهيرا جمع في قوله:" اذ علق عليها بقوله
  وليس لمن لم يرآب الهول بغية

مابسطه هؤالء، وان أبا تمام زاد بان حقق درك البغية، وحصول المراد المحالة، واقتصر زهير      
ى تجشم اال                 د، وان الغرض الحث عل ا        على التأميل فألبي تمام فضيلة التأآي ب، فكلم هوال في الطل

  .)2("ازداد الكالم تأآيدا آان ابلغ 
نهم                ذي يجمع بي رابط ال ة وال ودون لعصور مختلف نالحظ ان هذه الموازنة جمعت بين شعراء يع
ى ان               هو المعنى الذي قالوا فيه أبياتهم، وقد اختلفت طرق التعبير عن هذا المعنى، فضال عن ميله ال

اني               يكون المعنى الشعري تاما مس     راد المع ل في اي ذي يتمث توفيا لكل شروطه مؤآدا على االيجاز ال
  .الكثيرة بألفاظ قليلة

د  ان يصل       والحظ القاضي الجرجاني أنَّ الزيادة التي جاء بها ابو تمام أّن الساعي الى مراده الب
غائب  اليه خاصة بعد تحمل االهوال والصعاب، اما زهير فقد اشترط رآوب الهول سببا لتحقيق الر              

  .)3(واالماني ومن ثم  اضاف اليه مزية الصدق
و هالل العسكري  ا اب ـ395ت(ام ى ) ه شعراء عل اني بعض ال ه مع ي موازنت ان يفضل ف د آ فق

ادة بجنس                    ة ع ة للتفضيل والمتعلق ات واستخراج االسباب المقنع ك األبي ل تل بعض استنادا الى تحلي
دار ا ام م ان وحسن االفه ه أي ان البي ى وجودت هالمعن دماء نحو قول اد العرب الق ام النق ومن :" هتم

  :المديح الجيد قول مروان بن أبي حفصة
  

هُ    سعى لُيدِرَآ ذي َي واِد اّل ل ِللج      ُق

بُ    َوُت والَطَل َك ِإّال الف ِصر َفماَل  َأق
  

  

من احسن معنى واجوده وأبينه بيانا واشده اختصارا وهو من " فمالك اال الفوت والطلب : " قوله
  :رقول زهي

  

دِرآوُهمُ     ي ُي وٌم لَك َدُهم ق عى َبع        َس

ألوا     م َي وا َوَل م ُيالم وا َوَل م َيفَعل  )4(َفَل
  

ا                      ر، مع انهم صارا من بيت زهي ى، واشد اخت ا، واجود معن ر بيان فهو يرى ان بيت مروان اآث
ك ألن   ي ذل ه ف ارم وعجز اآلخرين عن إدراآ ى المك دوح ال و سبق المم د ه اوال موضوعا واح تن

اعي في بيت مروان لم يكن شخصا عاديا انما هو الجواد المعروف بجوده وآرمه اال إّنه لم يفلح                  الس
وم،                         ة هؤالء الق وم بغض النظر عن منزل في ادراك شأن الممدوح اما الساعي في بيت زهير فهم ق

بيت  ويبدو ان أبا هالل يريد ان يخلخل أثر الزمان في التمايز بين الشعراء ففضل بيت مروان على                  
  .زهير مع اعجابه الشديد بما قدمه القدماء

رم             شجاعة والك اعي آال يم العرف االجتم ومن الجدير بالذآر ان المبالغة والغلو في التعبير عن ق
  . والعفة والمرؤة تتوافق مع ميول الذائقة العربية الى هذه القيم، فكان بيت مروان بهذه الصفة

ي  ا المرزوق ـ421ت(ام ا ) ه ارك النق د ش اني    فق إبراز المع ام ب سألة االهتم ي م ه ف سابقين ل د ال
ال من جوانب                    المشترآة بين الشعراء وتمييز السابق منهم الى المعنى من المسبوق، وهو جانب فع
النقد األدبي، والشك ان الغاية من ورائه هي معرفة مدى االصالة واالبتكار عند احد الشاعرين من                 

شاعر ا        ز ال اع، وتميي ا في              التقليد واالتب ة آل منهم د طريق ع، والوقوف عن شاعر المتب دع من ال لمبت
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د                          ه، وق ى أو تناول راز المعن ة في اب ائل تعبيري ه من وس التعبير عن المعنى وتعرفها، وما يعتمد علي
  .)1(آان المرزوقي يستحسن الغلو أو المبالغة في المعاني الشعرية

شعري     ) هـ 466ت(اما ابن سنان الخفاجي    ه ال أآثر موازنات د             ف تعارة فق ن االس ة آانت تحدث في ف
  :وازن بين قول امرؤ القيس

  

صلبه     ى ب ا تمط ه لم ت ل         فقل

ل    اء بكلك ازا ون  واردف اعج
  

  

  :وقول طفيل الغنوي
  

ه   وق ناجي وري ف ت آ          وجعل

ل     نامها الرح حم س ات ش  يقت
  

  

  :وقول ذي الرمة
  

وى ود والت ى ذوى الع ه حت ت ب         اقام

ي    ا ف اق الثري روس ه الفج  )2( مالءت
  

  

ا من استعارة              " :مفضال استعارة ذي الّرمة ألنها     احمد في االستعارة واشبه بالمذهب الصحيح منه
يس  تعارة امرئ الق ك ألن إس يس وذل غ  :" امرئ الق ا من أبل م أر أن اجعله ذلك ل ا فل ى غيره ة عل مبني

  .)3("االستعارات، وأجدرها بالحمد، والوصف 
ه               نالحظ ان النقاد العر    ستعار من ين الم ب يميلون الى تفضيل االستعارة التي تتضح فيها العالقة ب

ا              الوا عنه شبيه حذف   " والمستعار له وتتقارب وآأنهم يريدون جر االستعارة إلى التشبيه، ولذلك ق ت
، ولذلك فضل ابن سنان قول ذي الّرمة على قول امرئ القيس، ألن المحسوس في                )4(" أحد طرفيه   

ول االول اف رى –ضل ق ا ي اني – آم ول الث ي ق رد ف ن المج    م
  . بيد أن االستعارة آانت وسيلة المحدثين الى انجازاتهم  آما فعل ابو تمام" امرئ القيس"

ن              واها م ن س از ع ا تمت د، ألنه شعر الجي ارا لل ة معي تعارة البليغ اس االس ون مقي م يك ن ث وم
ة أي ان الص              ه، واضحة،            االستعارات بقرب المعنى أي القرب من الحقيق شبه ب شبه والم ين الم لة ب
  .)5(بمعنى آخر المناسبة بين المستعارين قريبة ومدرآة بال عناء

شعرية ان           ) هـ 471ت(اما عبد القاهر الجرجاني       اني ال ين المع ه ب د حاول ومن خالل موازنت فق
ان                             ين المع ا شاعر آخر، وب د يضيف اليه شعر، التي ق سيطة في بعض ال ين المضامين الب ي يميز ب

  :المتقابلة في الجودة بين المنشىء االول واآلخذ ولهذا يقول
المعنى غفال                         "  د أتى ب ه ق شاعرين في رى احد ال وقد اردت ان اآتب جملة من الشعر الذي انت ت

شاعرين        رى آل واحد من ال ساذجا وترى اآلخر قد اخرجه في صورة تروق وتعجب، وقسم انت ت
  )6("قد صنع في المعنى وصور 

  :ثله التي جاء بها عبد القاهر قول المتنبيومن األم
  

َرٍب ن َط ِهرُت ِم الي، َس ئَس اَللي           ب

ُدها       ُت  َيرُق ن َيبي ى َم وقًا ال  )7(َش
  

  

  :مع قول البحتري
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شا  ة الضح صادفني وُمرهف ل ُي          َلي

ه    ا، وَتنام َهره َله ّدين اس  )1(ض
  

  

اء     م       فهو يرى ان المعاني واحدة، االانها ألبست ازي ت، فل اليب وتباين ذلك اختلفت االس ة ول  مختلف
ر    ين تعبي ز ب ي خاص، يمي ام فن ى نظ اظ عل ياق األلف صياغة وس امال، ألن ال ا وش ابق تام د التط يع

اتم        " وتعبير، فاالسلوبان    اتم والخ ي      ... يفترقان بخواص ومزايا وصفات، آالخ ائر اصناف الحل وس
صنعة والعمل          التي يجمعها جنس واحد ثم يكون بينها االختالف        شديد في ال ى      .)2(" ال إن المعن ذا ف له

ات                   ذه العالق ر ه ى بتغي ر المعن بعض فيتغي في موازنة عبد القاهر يرجع الى عالقة األلفاظ بعضها ب
ر  ا، ألن تغي ستطاعا دائم ذا النحو سهال م ى ه الم عل أليف الك يس ت ا، ول اظ ذاته ر األلف م تتغي وان ل

ر  ات غي ا عالق شئ بينه د ين اظ ق ع األلف ا م ر متوازن ذا التغي د ان يكون ه ذلك الب سد، ول ة فتف مفهوم
  .)3(الصورة االولى لنظام األلفاظ

ى،            ابع للمعن ه ان يثبت ان اللفظ ت ومن الجدير بالذآر ان عبد القاهر آان يهدف من وراء موازنت
 البيتين  وان المعنى إذا تغير تغير اللفظ تبعا له، ولذلك تختلف صور المعنى، فترى في آل واحد من                

  :صوره وصنعه غير صورته وصنعته في البيت االخر قال
ر      "  ك صوره وصنعه غي ع ذل ن جمي ين م ن البيت د م ل واح ي آ ى ف ا ان للمعن رى عيان ك ت فإن

صورته وصنعته في البيت االخر وان العلماء لم يريدوا حيث  قالوا ان المعنى عائد عليك في البيت                  
الء              .... بوجه من الوجوه  االول، وان الفرق والفضل والتباين       ه العق ا يقول ك حسب م الوا ذل ولكن ق

  )4("في الشيئين يجمعهما جنس واحد ثم يفترقان بخواص ومزايا وصفات 
رى ان       ) المفاضلة(فقد استعمل لفظ    ) هـ637ت(اما ابن االثير     المفاضلة  "   بدال من الموازنة وي

  .)5("بين الشعراء فإن االختالف فيها آبير 
شاعر في      اما منهجه  وة ال  في الفاضلة بين الشعراء فال يختلف عمن سبقه اذ يعتمد الشاعر على ق

ر            رسم صورة المعنى فمن تكن صورته ابرز حكم له بالفضل والمزّية فضال عن هذا يذآر ابن االثي
شعري                    ى ال م صحة المعن اسباب اخرى للتفضيل منها آثرة عدد المعاني في القصيدة الواحدة ومن ث

  .)6(في عرض هذا المعنىوالتفنن 
ا اذا   ضاحا واشد بيان ر ات ى صاحبه تكون اآث شاعرين، وتفضيل احدهما عل ين ال ة ب ان الموازن
ى                    ي عل ري والمتنب وارد البحت توارد االثنان منهما على مقصد من المقاصد يشتمل عل عدة معان آت

اني وا                ى المع ا،      وصف االسد مثال، ألن ذلك يظهر مقدرة الشاعر على الغوص عل نن في ايراده لتف
  .)7(وهذا أبين من المفاضلة من التوارد على معنى واحد، يصوغه االخر في مثل ذلك

شعري                      ا في العطاء ال ع به ولهذا فقد اولى ابن االثير المعنى اهمية آبيرة نتيجة المنزلة التي يتمت
لمعنى في االداء الشعري    فقد اآد على مواالة المعنى واالرتقاء به، وهدفه هو ابراز القيمة الجمالية ل            

ه   ة بقول اني المختلف ين المع ة ب ة الموزان وغ امكاني وحي وس ن  : " الم ة م الم ال يختص بمزي أن الك
الفصاحة والبالغة فثبت بهذا أن النظر انما هو في : الحسن حتى اتصفت ألفاظه معانيه بوصفين هما

  .)8(اني على اتفاقهما واختالفهماهذين الوصفين الذين هما االصل في المفاضلة بين األلفاظ والمع
  : وقد احتكم ابن االثير إلى دقة المعنى في تفضيله لميمية أبي تمام
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  .1/318:المثل السائر: ظ) 6(
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  دمن الم بها فقال سالم
  :على ميمية أبي نواس

  يا دار ما فعلت بك االيام
ه  ام بقول ي تم صيدة أب ا وصف " إذ يصف ق ة، منه سحر رق ة وآال ال رزان رة آالجب اٍن آثي ومع

واتى بمعاٍن آل بيت منها بعد قصيدة أبي نواس ولعمري أن شعر أبي                ... سارىالجيش ووصف اال  
  .)1("نواس ارق ألفاظا واسلس عبارة واحسن سبكا ولكنه يقصر عن معاني أبي تمام الدقيقة 

واس رغم أن                 ى أبي ن ام عل دقيق في تفضيل أبي تم ى ال لقد آشف ابن االثير عن ميله إلى المعن
صا    م تكن تفعل            شدة طلب المعنى واستق ل ل ه، ألن االوائ سابقين ل اد ال م يكن يرضي بعض النق ؤه ل

  .)2(ذلك
ومع هذا آانت ظاهرة بحث الشعراء المحدثين عن المعاني واستقصائها أو الغوص على المعاني 

  .النادرة ميزة لهؤالء الشعراء
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .38:االستدراك) 1(
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  قضايا البالغة وأثرها في المعنى
  
  

  النقد العربي القديم إلى مفهوم البالغةمقدمة حول نظرة 
را،             ذا االختالط آثي آانت البالغة العربية في طور نشأتها مختلطة بالعلوم الدينية واللغوية، وقد أفادها ه
د                  ار البالغة فق و وازده ر العظيم في نم ريم األث اذ ازدهرت بازدهار تلك العلوم وقد آان لنزول القرآن الك

ذي                        أثار القرآن الكريم من      دم ال ذا التق درس البالغي أن يحقق ه ان لل ا آ واله م را ل ا آبي شاطا بالغي حوله ن
رآن                   ه الق ذي ترآ ر الحاسم ال ل االث ين ومن دالئ أحرزه، بفضل جهود العلماء من مفسرين ولغويين ومتكلم

ا،                  رآن مجاال له ل   الكريم في حياة البالغة العربية تلك المصنفات الثرية التي اتخذت من بالغة الق ك مث وذل
رآن ( از الق دة  ) مج ي عبي ـ206ت(ألب رآن (و) ه اني الق راء ) مع ـ207ت(للف رآن (،و)ه م الق احظ ) نظ للج
ـ255ت( رآن  (، و)ه شكل الق ل م ة  ) تاوي ن قتيب ـ276ت(الب رآن   (، و)ه از الق ي إعج ت ف اني ) النك للرم
  . الخ) هـ388ت(للخطأبي ) بيان إعجاز القرآن(و) هـ386ت(

اك بواعث                 على أن القرآن الكريم ل     ا آانت هن م يكن الباعث الوحيد على حرآة التصنيف البالغي، وإنم
ة                 أخر، أثارت نشاطا بالغيا، وحفزت على تصنيف المصنفات التي اشتملت على الكثير من األفكار البالغي

ع                      ن المقف رجم اب د ان ت يما بع  142ت  (ومن هذه البواعث حرآة الترجمة عن اليونان وفارس والهند، والس
ـ م         )ه ار األم ة بعض آث ى العربي ون إل ون ينقل ق المترجم ة، وطف ست دار الحكم طو ، وتأس ق ارس  منط

  .)1(األخرى
ا             ) هـ142ت(ويبدو ان ابن المقفع      دم له من اوائل العلماء الذين استعملوا مصطلح البالغة، وحاول ان يق

ا دد مجاالته ا ويح شرح ماهيته سيرا ي ه، ومن )2(تف ه ثقافت سمح ب ي حدود مات ن ، ف ى اب سوبة ال وال المن االق
واب البالغة        ى وااليجاز هو                 : "المقفع، بعد ان ذآر أب ى المعن ا واالشاره ال وحي فيه واب ال ذه األب ة ه فعام

  .)3("البالغة
ة         إذ أن من ابرز سمات اللغة العربية ميلها إلى االختصار واإليجاز، ولعل من أدق حدود البالغة االدبي

ى ان             وضع وضوح المعنى في نطاق الل      فظ المتخير الجميل ووضع ذلك آله في اطار االيجاز وااليحاء، عل
ا ورد     ) 4(الوضوح المفروض للمعنى اليأتي عن طريق االطالة إنما يتم في حدود االيجاز والتكثيف             ه م ومثل

  .)5("البالغة ما قرب طرفاه وبعد منتهاه) "هـ170ت(على لسان الخليل 
ائق هذا الكشف عن المعنى الذي بعد منته دقق في شرحه للحق اه، هو إصابة لجوهر األدب، فاألدب ليس علما ي

  .)6("بل هو اشارة الى معنى من المعاني وترك القارئ يفهم هذا المعنى بقدر استطاعته" الموضوعية 
ات             ن االمكان ادة م ين االف ض البالغي اول بع دود، ح وي المح ى النح رة المعن ن دائ ا م وانطالق

ك                 الترآيبية في اللغة بر    ن ذل م الخروج م ة، ث صد الخواص الشكلية التي تصيب الجملة، ووصفها بدق
د،             ن وضوح او تعقي بما يصيب الصياغة والداللة من تغير او انحراف، ومن تعميم او تخصيص، وم

  .)7(وآان ذلك وسيلة فعالة لالتصال باألغراض التي تستفاد من التراآيب الجزئية والكلية
اد ال      ى            ويعد الجاحظ من النق ديم ال د العربي الق شكيل نظرة النق ة في ت د ساهمت آراؤه النقدي ارزين وق ب

ى االحاطة                            ى االيجاز او بمعن ا بمعن ددة للبالغة فهي حين ات متع ه تعريف البالغة فقد اورد الجاحظ في بيان
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درة                       ى او تصويرها الباطل في صورة الحق والحق في صورة الباطل فضال عن المق بكل جوانب المعن
 .)1(الخ...زة على أداء المعاني وإقناع المستمعين بها المتمي

  :فقد تحدث عن طرق أداء المعنى واثر البالغة فيها إذ قال) هـ376ت(اما ابن قتيبة 
اقص على                      "  دل بالن ذبا آل التهذيب، ومصفى آل التصفية، بل يمزج ويشوب لي ه مه ثم اليأتي الكالم آل

  .)2("ه بحرا واحدا لبخسه بهاءه، وسلبه ماءهالوافر وبالغث على السمين، ولو جعله آل
ويبدو من نّص ابن قتيبة ربطه الواضح بين االسلوب وطرق أداء المعنى في نسق مختلف بحيث يكون     

  .لكل مقام مقال 
ه                       تكلم وفنيت درة الم ى مق ا، وال ة الموضوع ثاني م طبيع فتعدداالساليب راجع الى اختالف الموقف اوال، ث

ه       -ا ايض -ثالثا، ويبدو    م يقصر آالم ا، ول ة آله  ان الرجل ادرك او آاد يدرك، ربط االسلوب بالقطعة االدبي
ن خصائص   ه م ا يتخلل ي وم نص االدب شمل ال د لت ده تمت لوب عن ة االس ل ان طبيع دة، ب ة الواح ى الجمل عل

  .بالغية من حيث االيجاز واالطناب، ومن حيث االيضاح واالبهام ومن حيث التصريح والتضمين
شيء                ) هـ296ت(ن المعتز   اما اب  ذا ال فقد الحظ ان الصلة بين البالغة والمعنى واضحة ويمكن تلمس ه
  .)3("البالغة، بلوغ المعنى ولما َيُطْل َسَفُر الكالم: " في قوله

ظ، وهو                                ا يمكن من اللف ل م ى بأق راد هو ايصال المعن ذا يكشف عن ان الم وابن المعتز في تصوره ه
  .النقاد والبالغيين العرباالسلوب المحبب عند اغلب 

د                      اء البالغة ق رغم من أن علم ى ال ز عل م تتمي ة ل ك المرحل وم البالغة في تل ذآر ان عل ومن الجدير بال
ائز التي                           د الرآ ا بع ون التي اصبحت فيم ر من الفن ى آثي إآتشفوا آثيرا من االساليب البالغية، واشاروا ال

ة     ة الثالث وم البالغ ن عل م م ل عل ا آ اني ال(نهض عليه ديع والمع ان والب ة  )بي ضايا البالغ زاج ق ، أي  امت
ة ان تتحرر                       ك المرحل ستطيع البالغة في تل م ت وموضوعاتها بقضايا العلوم االخرى وموضوعاتها حيث ل

  .)4(تماما من أسار العلوم االخرى التي نشأت على هامشها
شمل ا      ع ي وم واس ة بمفه ت مرتبط ى آان ة االول ي المرحل ة ف دو أن البالغ ب  ويب تكلم والمخاط لم

المة    سبك وس ودة ال إبراز ج ك ب ي وذل النص الفن ة ب صها المتعلق و خصائ اه نح دأ االتج م ب نص، ث وال
ة                   ة متمثل ة التطبيقي النظم، مع سالمة اللفظ من عيوب النطق، ومع تقدم الزمن ازدهرت الحرآة النقدي

دي  ات اآلم ـ370ت(بكتاب اني ) ه ي الجرج ـ392ت(والقاض ى رواج) ه اعد عل اه وس ذا االتج  ه
ك          ول ذل ري ح ث الهج رن الثال ذ الق اء من اد واالدب ين النق ي دارت ب ة الت ة االدبي اره المعرآ وازده
ي                              واس ف ي ن د وأب ن الولي سلم ب شار وم عر ب ي ش ى ف ذوره االول ذي نمت ب المذهب الشعري الجديد ال

  .الثاواخر القرن الثاني الهجري، وبلغ ذروته في شعر أبي تمام في اوائل القرن الث
والجانب البالغي شديد الوضوح في الموازنة، ألن المذهب الشعري الذي مثله أبوتمام انما يقوم اساسا على        

  .)5(االآثار من االستعارة والجناس والطباق وغيرها من الصور البالغية واالغراب فيها
د ازدهر البحث البالغي، وخاصة في             ) هـ471ت(اما في عهد عبد القاهر الجرجاني        ه   فق ل  (آتأبي دالئ

اللذين تكاملت فيهما المباحث البالغية، وقد جعل عبد القاهر مدخله الى معالجة             ) االعجاز، وأسرار البالغة  
نظم  (فروع هذاالعلم وشعبه تلك النظرية المهمة التي عرفت في تاريخ النقدالعربي والبالغة باسم               ) نظرية ال

ا لدراسة النص                ا بارع ا منهج ه من           والتي يقدم من خالله ا خاصا، يكتسب قيمت اء لغوي اره بن ي باعتب االدب
  .)6(صياغته وتأليفه

والمباحث اآلتية ستحاول تسليط الضوء على ابرز القضايا البالغية وأثرها في مفهوم المعنى الشعري خاصة           
رآن،                           ا تقترب من أساليب الق م يهتموا بفنون القول اال ألنه ة ل ة والبالغي  فصاحة  وأن اصحاب الدراسات القرآني
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  .وبالغة في دالالت ومعان منسجمة مع الصور والقوالب التي تكون عليها



 

 

  المبحث االول

                    الفصاحة
  

  
 تعني االبانة اللفظية للمتكلم، وَفُصَح الرجُل :الفصاحة لغة  

...  أي َطلٌق:ولسان فصيح. أي َبِليغ: فصاحة، فهو َفِصيح من قوم ُفَصحاء وِفصاٍح، وفصح وآالم َفِصيح
والفِصيُح في اللغة هو ...تكلَّم بالعربية وفهم عنه، وقيل جادت لغته حتَّى الَيْلَحن : وَفُصَح العجميُّ فصاحة

  .)1(المنطلق اللسان في القول الذي َيْعرف َجّيَد الكالم من رديئه
ذي دار في آتب                 ه       ان اقتران لفظة الفصاحة بالبيان هنا يقربها من مصطلحها الفني ال  البالغة ويقصد ب

اموس              حسن االلفاظ ورقتها في التعبير االدبي او بيانه ووضوحه، وليس أدل من ذلك من اشارة صاحب الق
  :المحيط

ِصيحُ    ..،ومدار ترآيب الفصاحة على الظُُّهور      .. البيان: والفصاحة"  سَّمع       : او اللفظ الَف ْسنُه بال درك ُح ا ُي ، )2("م
ة بالبالغة                وهو انما يعني هنا ان القدماء        ا االصطالحية مقترن . تجاوزوا الداللة اللغوية للفظة الفصاحة الى داللته

سابة               ) الفصاحة(ومصطلح   د ورد عن دغفل الن في مثل ينسب    ) هـ 65ت(له تاريخ طويل في التراث العربي فلق
  .)3("افصح من العّضين " :اليه قوله

ِسَنٍة    <: ه تعالىفضال عن اشارة القرآن الكريم الى معنى الفصاحة في قول  َلُقوُآم ِبَأْل ْوُف َس َفِإَذا َذَهَب اْلَخ
سان الفصاحة     . )4(>ِحَداٍد ر،                )5(والتعدو حدة الل ة التعبي وة األداء التي تتطلب دق ان العربي يفتخر بق د آ ، فق

ارة مطرزة                ا يجعل العب ك مم ر ذل ين الكلمات وغي وانتقاء الكلمات، واحكام الربط بين الجمل، والمالءمة ب
  . ألوان الزخرف وأنواع البديع ألن هذا ينعكس على اشراق المعاني وجمالهاب

وا عن              ذا اللفظ وتكلم وا ه ظ، وفصاحة الكالم       ( اما اوائل النحاة فقد عرف تكلم    ) فصاحة اللف وفصاحة الم
ك في                        اهيم البالغة نالحظ ذل ا آانت تختلط بمف  وفصاحة القبيلة وقد امتازت البدايات االولى للفصاحة بانه

  :للبالغة بأنها) هـ143ت(تفسير ابن المقفع 
ي          "  ون ف ا يك ا م سكوت، ومنه ي ال ون ف ا يك ا م رة، فمنه وه آثي ي وج ري ف ان تج امع لمع م ج اس

الوحي            ... ومنها ما يكون جوابا،   ، االستماع،ومنها مايكون في االحتجاج    واب ف ذه األب ا يكون من ه ة م فعام
  .)6("هو البالغةفيها واالشاره الى المعنى ابلغ، وااليجاز 

صفوة التي تعرف          ، فابن المقفع يخلط بين البالغة والفصاحة  ى ارضاء ال غ عل ه البلي ك من حث يظهر ذل
ذي   ،إذا اعطيت آّل مقام حّقه"للكالم حقوقه والتي لن يرضيها بليغ مالم يلتزم قواعد اللغة إذ يقول   وقمت بال

ه             ،)7("موارضيت من يعرف حقوق الكال    ، يجب من سياسة ذلك المقام       أى بعبارت غ أن ين د من البلي فهو يري
أي عن الغريب              :" عن الغريب الكز، وعن السوقي المبتذل      ة، والن والشك ان جريان الكالم على قواعد اللغ

  .)8("الكز والسوقي المبتذل يدخل ضمن شروطهم في فصاحة االلفاظ مفردة ومرآبه
شعر واالدب ومن         في الحديث عن الفصاحة و    ) هـ216ت(وقد اسهم االصمعي     ه بال ذلك من خالل عنايت
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ى مصطلح   ارته ال ك الموضوعات اش صاحة(تل ول عن  ) الف و يق اه، فه شرح معن ه او ي ر ان يعّرف ن غي م
ن الحسحاس      " ليس بفصيح والحجة    : " القحيف العامري  د ب ة      )1("هو فصيح   : "وعن عب ى دالم :"  وعن أب

صاحة   و صالح الف سبق ا .)2("ه صطلح ي ذا أن الم ى ه ة   ومعن ين الحج صل ب ه يف ا أن ظ هن ألصمعي ويلح
  .والفصاحة 

دي اللغوي                    م النق ى الحك ال          . وما من شك في ان الفصاحة هيمنت عل واطن الجم ى م ه ال اج التنبي ويحت
د العرب                            ى عن ة االول ا آانت اللمحات النقدي ة من هن والقبح في لغة الشاعر الى معرفة واسعه بأسرار اللغ

ان               تأتي من قبل المشتغلين بالل     ى آ اليبها حت ة وأس وا خصائص اللغ نظم      " غة الذين عرف البحث البالغي الم
ا وفضل                سر في جودته روم آشف ال ال وي اع ومجرد اإلنفع والنظر في االساليب نظرًا يرغب  عن االنطب
ين               وم ب د يق ا ق ي م تحكم ف ضوابط التي ت ة وال ة بقواعد اللغ ٍة دقيق د معرف أتى االبع ى بعض اليت بعضها عل

  .)3(" من عالقاتأقسامها
ه                ه ان يصحح آالم ا وعلي م يكن دقيق ه ل ديم، فمن خالف شعر الق ه ال ا حقق ان نقد العلماء آان يستند الى م

ي              ن االعرأب ول اب ك، يق ا أشعار هؤالء المحدثين         :" استنادا الى هذا والشواهد آثيرة على ذل ي     -انم ل أب  مث
ه        مثل الرياحين يشم يوما ويذوي فيرمى به،       -نواس وغيره    ا حرآت  وأشعار القدماء مثل المسك والعنبر آلم
  .)4("ازداد طيبا

ذين                          ويين ال ة ويتماشى مع اذواق اللغ رد للغ سنده االستعمال المف ديم اذن مكتمل الفصاحة، ي فالشعر الق
  .يطربون للفصاحة

شاعر         تعماالت ال ي اس رون ف رب، وينظ الم الع ستقرؤن آ م ي دهم انه ي نق ويين ف ن اللغ رف ع د ع فق
ر ويين    متح د اللغ د عن ول ان النق ن الق اظ ويمك صحيح االلف ى ت دفون ال ة يه ذلك الدق دا " ين ب ان نق آ

  .)5("ويراد به العلم والتوجيه وخدمة الشعر من جميع نواحيه... موضوعيا،
د تحدث عن الفصاحة                    ) هـ255ت(اما الجاحظ    ر البالغي، فق فقد مثل مرحلة متقدمة من مراحل التفكي

شعر ف   ي ال ا ف ه   وأثره ن آتأبي رة م ين (ي مواضع آثي ان والتبي وان(و) البي د  )6()الحي دآتور احم  ورأى ال
  .)7(مطلوب ان الجاحظ قسم حديثه عن الفصاحة على نوعيها فصاحة المتكلم وفصاحة الكالم

وجاءت عناية الجاحظ بالفصاحة بسبب اهميتها في المناظرة والخطابة وانشاد الشعر، وتظهر الفصاحة عند             
د        :" ي حديثه عن بالغة الكّتاب في قوله      الجاحظ ف  إنهم ق اب، ف اما انا فلم أر قّط أمثل طريقة في البالغة من الكت

  .)8("إلتمسوا من االلفاظ مالم يكن متوعرا وحشّيا، والساقطا سوقّيا 
ى مستوى الصوت والمقطع                        ة عل ددة ومختلف ى شروط متع اج ال ويعتقد الجاحظ ان تحقق الفصاحة يحت

ا                     وعلى مستوى    شوائب التي يجب تجنبه وب وال د تحدث عن العي التأليف،حرفّيًا آان او ترآيبا للكلمات وق
ام                ا، إفه ان في اول شرط لهم آي يتحقق النص البليغ او الفصيح، على اعتبار ان البالغة او الفصاحة تعني

  .)9(الحاجة
ة النطق   صاحة آل صاحتين ف صاحة ف رى الف احظ ي أّن الج سان(آ صاحة اال)الل د ، وف ذا ق و به اظ، وه لف

ى                             د بن سليم، وسحيم عب يس ب سانه ل ان ل اد االعجم شاعر فصيح وان آ ه العرب، فزي اد علي ا اعت يخالف م
  .)10()فصيح(الحسحاس زنجي اسود يلثغ وقال عنه االصمعي 

اظ                    أتي االلف ى ت نفس حت لقد استعان الجاحظ بالقرآن الكريم لبيان مايريد وهو ان المعنى يكون خفيا في ال
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ول    فت صاحة يق ضية الف ه لق ي تناول م ف ر المه ه االث رآن وبالغت صاحة الق إن لف م ف ن ث ره وم ة " :ظه والدالل
ذلك               ه، ب ه، ويحث علي دعو الي الى يمدحه، وي الظاهرة على المعنى الخفي هو البيان الذي سمعت اهللا تبارك وتع

  .)1("نطق القرآن، وبذلك تفاخرت العرب، وتفاضلت اصناف االعاجم 
م             فضال عن    هذا الحظ الجاحظ ان بعض العيوب المتعلقة باللسان لتؤثر سلبا على فصاحة الكالم ومن ث

رى ان الحدث اللغوي اليمكن                     تعيق عملية التواصل او ايصال المعنى الى المتلقي بصورة واضحة، ألنه ي
) اللثغة(ذآرها  ان يتحقق دون ما يقوم به اللسان من التقطيع الصحيح لألصوات اللغوية، ومن العيوب التي                

  .)2()التمتمة(و) اللكنة(و
ال      إن جمال االلفاظ وحسنها وصلتها بالمعاني مهمة في الكالم البليغ، والغرابة تفقدها ذلك الحسن والجم

إّن  : " وقد نقل الجاحظ عن بعض الرّبانيين الراسخين في العلم ما تفعله االلفاظ وحالوة مخارج الكالم قال                ف
ى                       المعنى اذا اآتسى لفظ    شقا صار في قلبك احل تكلم دال متع ًا سهال ومنحه الم غ مخرج ا َحسنًا وأعاره البلي

  .)3("ولصدرك امال 
ة                سبب عجز آل ار الكالم بصورة صحيحة ب ى عدم اظه ؤدي ال وب ت ذه العي إذًا الجاحظ يرى أن مثل ه

اظ                  ه عدم وضوح       النطق، مما يؤدي الى عدم القدرة على االفهام والبيان، ألن عدم وضوح نطق االلف  يتبع
  .دالالت المعاني المرتبطه بها

ه                           اظ في قول افر االلف ى ضرورة عدم تن د الجاحظ عل ام فصاحته أآ : " ولغرض أن يصل الكالم الى تم
بعض                       شادها اال ب شد من ان ومن ألفاظ العرب ألفاظ تتنافر، وإن آانت مجموعة في بيت شعر لم يستطع المن

  :االستكراه فمن ذلك قول الشاعر
  

رٍ و ان قف رٍب بمك ر ح  قب
  

ر     رٍب قب ر ح رب قب يس ق  )4(ول
  

ك ألن           ى ذي نظر، وذل " وهذا العيب وإن آان في ظاهره عيبا لفظيا، إال أن ارتباطه بالمعنى اليخفى عل
ى،                   اء المعن ى خف ؤدي ال ا ي اظ، مم ببه اضطراب نطق األلف الخلل الذي يحدث عن اعادة انشاد هذا البيت س

  .)5("لتي هي حقيقتها البيان والظهوروبذلك التتحقق الفصاحة ا
ل  اظ تمث د باأللف ة الناق ا -إن عناي ي - احيان دو ف صيده التع ا، ألن الق ائها وتوظيفه ى ارس سعى ال ة ي  غاي

ة    ات داللي ضها عالق ا ببع ي تربطه ضامة والت ات المت ن الكلم ة م ن مجموع ر م ون اآث ة ان تك النتيج
افر اصواتها او      وترآيبيةوجمالية، ولهذا فإن الجاحظ يعنى با      اللفاظ من حيث بناؤها الصوتي ومن حيثت تن

  .تالؤمها
دماء                     أثير،ألن الق وة في الت سابها الق اني واآ ففصاحة المتكلم مهمة في التعبير واضفاء الروعة على المع

صاحة   ن الف و م ي      " فهم ردة او ف ي المف لة ف ش المعاض ن فح ا م ذوبتها وخلوه ا، وع هولة ألفاظه س
ل وفي           الترآيب،وقبح الت  قارب في المخارج المخل باالبانة والمفضي الى األنحراف في األداء الصوتي للثق

ا،   ى بالغته ضامينها عل ذين     ... وضوح م ي األداء الل ة ف الكالم والليون ق ب شادق والتمط ن الت ورهم م ونف
  .)6("يفضيان الى معايب صوتية وداللية التحمد في الفصحاء

ردة أو       ومن الجدير بالذآر أن الجاحظ عد ا       لغرابة مما يخل في فصاحة اللفظة وحسنها سواء آانت منف
ه       )7(داخلة حيز الترآيب   ه النحوي قول أآؤآم     " ، ومن هنا اخذ الجاحظ على أبي علقم ي تك أتم عل الكم تكأآ م

  .)8("على ذي جنة افرنقعوا عني
ا         ة االستعمال، مم ى وال مألوف ر ظاهرة المعن ة غي ى صعوبة   فالغرابة هنا جاءت من آون الكلم يؤدي ال
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د                     ه عن ة في فهمها عند المتلقي، فالجاحظ يريد ان تكون هيئة اللفظ وبنيته الصوتيه مألوفتين في االذن الآراه
ه                    النطق به، فال يكون اللفظ من غريب االعراب ووحشي الكالم وال يكون من ألفاظ السفلة والحشو، ويحطُّ

  .)1(من غريب االعراب
ذي                   ويسعى الجاحظ من خالل حديثه     دور ال ى ال د عل ى التأآي اظ ال ى االلف  عن االوصاف التي اسبغها عل

ى للفصاحة واضحة                  صورة المثل ى ان تكون ال ان يهدف ال تقوم به االلفاظ في التعبير عن المعنى، ولعله آ
في ذهن القارئ مؤآدا على ان بعض االلفاظ قد تجاوزها الزمن، فهي صالحة لعصر سابق، اما في عصر     

ذي                  الجاحظ فانه  ا لم تعد صالحة لخفاء معانيها، فضال عن آونها التصلح للتعبير عن حاجات هذا العصر ال
  .تغلب عليه اسباب الحضارة والتطور 

د،                       اليب عن التعقي د االس اظ واضحة فتبتع وقد تولد عن هذا التصور حرص الجاحظ على أن تكون االلف
  :واالستكراه فتقرب من اذهان الناس لهذا يقول

اختر "  ا   ف ر من اليحفل ب ا اآث ار والتكلف، فم ا في االآث د، مغرق اللفظ المنعق م يكن مستورا ب ا ل اني م من المع
ه القول                  م تكشف        . ستهالك المعنى مع براعة اللفظ وغموضه على السامع بعد ان يتسق ل ا ل ومازال المعنى محجوب

  . )2("ا خالياعنه العبارة فالمعنى بعد مقيم على استخفائه وصارت العبارة لغوا وظرف
ة       ه   )  هـ  276ت  ( ثم جاء ابن قتيب د             ) أدب الكاتب  (بكتاب و ق ه، فه ا ب ة التي يرمي اليه د صرح بالغاي وق

ر             ة والتفكي سالمهم للجهل وضعف اللغ يفهم،   )3(لمس تهافت الكتاب في العجز والقصور، واست ، فتجرد لتثق
ذ       ر موضعه وله اس في غي ة     وجعل في آتابه مجاال لمعرفة ما يضعه الن ة مهم ا مكان ا رأى ان الفصاحة له

اء          سهلة المأنوسة، وانتق اظ ال ار االلف م باختي في البالغة، ومن ثم اخذ يسجل بعض نصائحه للكتاب داعيا له
  .)4(المعاني الجميلة، والبراعة في حسن الرصف، وسمو التأليف مع موافقة الحال

ة،      وحذرهم من التكلف والتقعير والتعقيد، واستعمال الوحشي ال        غريب ومخالفة المقاييس اللغوية والنحوي
ا               أخرين له م المت ة              ،وهذا المعنى للفصاحة قريب من فه افر والغراب و الكالم من التن دهم خل ا عن ألن معناه

د اس والتعقي ة القي ة وخصائص   )5(ومخالف رار الكتاب ه ادرك اس ا ان د لن ك محاي ى ذل ة ال ن قتيب د فطن اب  وق
ى                    الخطابة وفطن الى الغاية الفن     ا عل ان الكالم جاري ة، سواء اآ ك المطابق اة تل ية للبالغة التى تتحقق بمراع

  .مقتض ظاهر الحال ام آان على خالفة
رد         د المب رد عن                 )  هـ  285ت  (اما الفصاحة عن ا رواه المب اء اللغوي للفظة، فمم ي اوال صحة البن فتعن

ن عمر      : " االصمعي انه قال   سى ب دن       : قلت لعي ن ع ّد ب ا افصح من مَع ا أفصح      ، انان ي تجاوزت، فأن ال ل ق
  : آيف ينشد هذا البيت: منك، فقلت له

  

ستُّراً     وَه ت ُننَّ الوج نَّ يْك د ُآ       َق

اِر   دْأن للنُّّظ ين ب اآلن ح   ف

  

  

تأنفه،           : فقلت له لم ُتصب، ألنه يقال     ، بدْأن: او َبديَّن؟ فقال لي    شأه واس دؤه، إذا ان بدْأ، يبدو، وبدْأ الشيَء يب
  .)6("َبَدْونوالصواب حين 

سراة               : "وعلى هذا يقول المبرد    اس أزد ال م  .. وتمايزت قبائل العرب في فصاحتها حين قالوا افصح الن ث
  .)7 ("افصح الناس تميم وقيس وأزد السراة وبنو عذرة: قالوا

ا    ي ذآره شعر الت ن ضروب ال اه، فم رب معن ه وإْن أغ صاحة ألفاظ شعر لف سن ال د يستح ذلك فق ل
  :ما يستحسن لفظة ويستغرب معناه قول اعرأبي من بني آالبوم: "المبرد قوله

  

اقتي    اني وَن رض ف م َيغ ك ل ن َي      فم

ان   ى غرض ل الحم ى أه ٍر ال   ِبحج

  

وى   دامي اله ي وق اقتي خلف وى ن  ه
  

ان   ا لمختلف ي واياه  وإن
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بابة    ن ص ا م ا به دي م ن فتب  تح
  

  وأخفي الذي لوال األسى لقضاني  
  

ى، فاخرجه       : قال ه بجوهر الكالم احسن مخرج           يريد لقضى عل رد      ،)1("لفصاحته وعلم اذًا ينسب المب ف
ة في                        ذا الغاي اظ فصيحة، فه ا، وااللف الفصاحة هنا الى االلفاظ مع المعنى الغريب، فاذا لم يكن المعنى غريب

ه               ،الفصاحة آما يستشف من آالم المبرد      ه وآأن سه وعن ناقت ة اذ يتحدث عن نف شاعر جميل بيد ان معاني ال
رد           يعرف     رى المب ا ي ه غريب آم د      ،ما تفكر به تلك الناقة، وهو معنى لطيف ولكن ك عن ى ذل د عل م يعت اذ ل

ذل       م تبت اظ ول غيره من الشعراء، فضال عن اجادة الشاعر أللفاظه اذ أنها لم ترآب الصعب الوعر من االلف
  .بحيث تبتعد عن الفصاحة، وانما جاءت وافية للغرض الذي من اجله وضعت

د                     فضال عن هذ   شعرية، التي تبتع ات ال اره لألبي د اختي اظ عن ا رآز المبرد على عنصر السهولة في االلف
ول                    ا ق ة ألفاظه ا وجزال ا لصحة معناه عن التنافر الذي قد يكون بين حروفها ومن تلك األبيات التي اختاره

  )2(:ابن ميادة لرياح بن عثمان بن حيان المري
  

زمٍ  َأمِر َح اُح ِب َك ياِري َت         َأَمرُت ِد: َفُقل ن أرِض َنج شيَمٌة ِم  ه
  

ريشٍ    ن ُق ال ِم ن رج ك ع       نهيت

رد      الِب ُج ِة األص ى َمحبوَآ  َعل
  

احٍ    ى ِري دُت َعل ا َوَج دًا م  َوَوج
   

دي      َر َوج يئًا َغي ُت َش ا َأغَني  )3(وَم
  

  

تقر الى االيحاء  فمن المالحظ ان هذه األبيات جاءت خالية من التعقيد اللفظي مستقيمة المعنى، اّال أنها تف  
ا                            واهي التي حث عليه االوامر والن ل ب سرد المباشر المتمث ا من ال المطلوب في الشعر، فضال عن اقترابه

  .    الشاعر وليس في األبيات عمق في المعاني
ا        ) هـ322ت(اما ابن طباطبا العلوي    شعرية، وتطرق الى م ة ال ا في العملي فقد تحدث عن الفصاحة وأثره

شعر م ه ال ا   يتطلب اظ وربطه ر االلف دأ بتخّي سيج تب صياغة والن ة ال ان وصور ورأى ان عملي ردات ومع ن مف
ه                 ردات القصيدة في قول ل يجب ان تكون       :"... بالمعاني التي تشاآلها لذلك أآد على اهمية فصاحة مدلول مف ب

  .)4(..."القصيدة آلها آلمة واحدة، نسجا وحسنا وفصاحة 
ا  ة االلف ى دق ا عل ن طباطب د اب صر  ويؤآ اة عن ن خالل مراع صود م ى المق ن المعن ر ع ي التعبي ظ ف

ه                  :" الفصاحة لذا نجده يقول    ط ب م يخل صيح ل الشاعر اذا اسس شعره على ان يأتي فيه بالكالم البدوي الف
ا           ، )5("الحضري المولد  ن طباطب د اب اء        ، معنى هذا مقابلة البيئة فالفصاحة بدوية عن ي ج ة الت ن االمثل وم

  :المهلبيبها قول أبي عيينة 
  

أجيبي سمعًا ف ك م ا دعوت       دني

أثيبي     وى ف طفيتك لله ا اص  وبم
  

ي     دومي ادم لك بالوفاء على الصفا   ي ب ق فثق دك واث ي بعه ان
  

  

  .)6("لطيفة جدا، فيستدل بها على حذق قائلها بنسج الشعر) فثقي بي(فقوله 
ع بالحسن والحالوة      ان اعجاب العلوي بقول الشاعر ينسجم ورأيه في ان يكون اللفظ سل            سًا، سهًال، يتمت

ن       شاعر م د لل ًا، اذ الب ستكرها غث ا م يس لفظ ماعا، ول ة س سهيل   " الرائق صارها وت اظ واخت ذيب االلف ته
  .)7("مخارجها 

وي                   د وجد العل ومن الجدير بالذآر ان هناك تشابها بين ابن طباطبا والجاحظ في النظر الى الفصاحة، فق
شاع اظ هي ادوات ال ى اآلخرين ان االلف ه ال ل شعوره وتجربت ي ونق ه الفن شكيل بنائ ى ت يلته ال ر وهي وس
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  . والتي يجب ان تصوره االلفاظ ادق تصوير
ه وحّسه            ه اللغوي ه ذائقت ه علي ويتضح من ذلك ان األديب او الشاعر مطالب بإنتقاء االلفاظ حسب ما تملي

ع        ألن تجويد اللفظ ذوقي وجمالي تتصف به النفس، ونفس          ، الجمالي االديب متى بلغت هذا الوعي آانت منب
ل هي                  " معان،   اني مجرى الكسوة، ب اظ التجري من المع ى، ألن االلف ة، استجادت معن اذا استجادت لغ ف

  .)1("المعاني ذاتها متمظهرة
شعر          ) هـ337ت(اما قدامة بن جعفر      ى ان يكون لفظ ال د عل د أآ سمحًا سهل مخارج الحروف من      "فق

صفات تكفي لتحقيق جودة       ،)2("لفصاحة مع الخلو من البشاعة    مواضعها، عليه رونق ا    ك ال رى ان تل وهو ي
ذه                               ا اراده به م يوضح م ة ل ائر صفاته االخرى، اال ان قدام ى ان خال من س الشعر وشيوعه بين الناس حت
ذه                    ا به ر عنه آثر التعبي ة صرفة ف سائل ذوقي الصفات ويبدو ان السبب وراء ذلك يعود الى أّنه يتحدث عن م

  .لمصطلحاتا
ى وهي                         ا في المعن المفردات وأثره وب التي تلحق ب ة العي ًا     " فضال عن هذا ذآر قدام ان يكون ملحون

م واضعوا صناعة النحو            ن وه ذا الف دم من استقصى ه د تق ة، وق ر سبيل االعراب واللغ ى غي ًا عل وجاري
"...)3(.  

ؤثر                   م ت المفردات ومن ث شعري، عيب         ومن االمثله التي تصور العيوب التي تلحق ب ى ال في أداء المعن
  : وقد مثل له بقول عروه بن الورد)4("ان يترك من اللفظ ما به يتم المعنى " وهو ) االخالل(

همْ    وَن نفوس م اذ يقتل ُت له       عجب

ذَرا      ان أع وَغى آ د ال تلهْم عن )5(ومق
(  

  

  : اذ علق عليه بقوله
ون نفوسهم في    : وانما اراد ان يقول   "  سلم (عجبت لهم اذ يقتل رك في       ) ال وغى اعذر، فت د ال تلهم عن ومق
  .)6("السلم

شاعر                        ا ال أ اليه شعرية يلج ة ال اال ان قول الشاعر يمكن ان يحمل على االيجاز وهي سمة من سمات اللغ
لغرض تكثيف الصورة واعطاء المعنى بعدا ايحائيا يحتاج من القارئ الى نوع من التأمل لغرض الوصول                

ا في                         الى داللته السيما بوجود      ه قتله م من تلهم نفوسهم يفه اني التي تجعل من ق شطر الث قرينة الوغى في ال
و                 ،السلم   وهو يقصد أنهم يموتون جوعا وذًال ومادامو ميتين فلماذا اليكون موتهم في الوغى طلبًا للغنيمة فه

  .أعذر لهم 
ذ              ) هـ370ت(أما اآلمدي    ى ه دافع ال ان ال ة خاصة، وآ اظ عناي ع    فقد اولى دراسة االلف ام هو تتب ا االهتم

ديمهم ومحدثهم، ومن صور                  شعراء  ق د ال شابهة عن د يلحظ من حاالت م ا ق ام خاصة، وم ي تم أخطاء أب
ي        م يبحث ف ن ث ظ وم ة اللف ب دالل صيل جوان ى تف ه عل ي دأب في ل تطبيق ام بعم ه ق صاحة أّن ه بالف اهتمام

ى        االوضاع الصحيحة ويقارن بينها وبين مرادفاتها، متوخيًا الدّقة في          د عل ى من خالل التأآي  عرض المعن
ه                       ة تعليق ك الدالل ل تل دور السياق الذي ترد فيه مثل تلك األلفاظ ومن المواضيع التي صرح فيها اآلمدي بمث

  :على قول أبي تمام
  

واِحُبه    ٍف َوص وادي يوُس نَّ ع       َأُه

ه    ُسؤل طالب دمًا َأدرَك ال ًا َفِق  )7(َفَعزم
  

  

ه        ه بقول ا )  يوسف  عوادي "(فقد علق علي ال : صوارفه : معناه ذا أي صرفني        : يق اراد هن   . عداني عنك آ
ا         م صوارفه عن           : صوارف يوسف وصواحبه وصوارف ههن اج ان يعل ه يحت سها، ألن لفظة ليست قائمة بنف

ال       و ق سها أن ل ة بنف ة القائم اذا، واللفظ ف (م واتن يوس ف (او ) ه واغف يوس ه اراد   ) ش ك وآأن و ذل او نح
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  .)1("وانما يتم معنى الكلمة بمثل هذه االلفاظ ان لو وصلها بها.... .صوارف يوسف عن تقاه 
ر         م تخصص، فهي تصلح الآث لقد تنبه اآلمدي الى ان داللة اللفظة في بعض االحيان التكون وافية ما ل

ًا اخرى تفي          ) صوارف (من وجهه داللي بحسب الموقف الذي يجري فيه الحديث آما في              ا تجد ألفاظ بينم
ه                       بالمراد بنف  راد من ين الم ى واليب شعر غامض المعن ا تجعل ال سها ألن التعمية غير مطلوبة في الشعر ألنه
ضباب               " ألن الكلمة  يم في ال ذوب وته ا ان ت يس له رر، ول آأي شيء آخرفي الوجود ينبغي ان تتحدد او تتق
  .)2("والعماء

سالئق البليغة والمواهب     وعلى الرغم من حرص اآلمدي على سالمة اللغة، ولكن الشعراء الفحول ذوي ال              
املون                       شعراء صناع اللغة، والع ا، فال د فيه م التجدي السنية قادرون على االستجابة لقواعد اللغة وصيغها ومن ث

ذهب      :" على تطويرها وتوليد صيغ ومعان جديدة، وهذا يذآرنا بقول أبي عبيدة عن يونس             رزدق ل لوال شعر الف
  .)3("ثلث لغة العرب

ى استعمال                       لقد اتصل حديث اآلمد    ى احتجاجه عل د أشار اآلمدي ال ه وق اللفظ ومدلول ي عن الفصاحة ب
ة في                  ) الصلف(الشاعر لفظة    دما جارى العام بمعنى التيه والكبر، مما جعل الشاعر يبتعد عن الصواب عن
  :البيت الشعري

  

طانه ي اش اُل ف اُمقَرُب َيخت        م

وق      ه وتله لٍف ب ن ص ألن م  م
  

  

  .على هذا المعنى بل هناك عدد من المواقف اليتفق اي منها مع هذه الداللة) فالصل(فالعرب التستعمل 
ه             ه تكره ذلك اذا آانت زوجت اال ،)4(فيقال صلفت المرأة عند زوجها، اذ ا لم تحظ عنده وصلف الرجل آ

أثور عن العر                   داللي الم دها ال ب، ان اآلمدي يرى ان االتيان بهذه الكلمة في بيت الشعر يغدو بعد معرفة بع
  .)5(ذما للفرس من حيث اريد مدحه

ا        اظ خصوصا اذا الحظن ولعّل من الممكن ان يحمل قول الشاعر على التطور الداللي الذي يصيب االلف
  ).الصلف(في ) التيه(و) الكبر(ان هناك رابطا بين مدلول 

د                           ه الحظ ان الفصاحة ق ذا المجال ان ا اآلمدي في ه ة    ومن االلتفاتات البارزة التي جاء به ي مواءم تعن
اظ                ى ألف ا عل م من خالله ان يحك ة التي آ ه النقدي ى احكام اللفظة للسياق الذي ترد فيه، ولهذا يمكن النظر ال
الشاعرين، ومدى موافقتها للمعاني التي يراد التعبير عنها ومن ذلك ما أخذه على أبي تمام عندما اراد مدح           

  :اق في قولهعلى لفظة غير مناسبة للسي) الواثق باهللا(الخليفة 
  

هُ   م َوآتاُب كيَنُة ربِِّه ِيهم َس        ف

زونُ     ُمُه الَمخ اُه َواس  َوإماَمت
     

ول                     ه ال وجه ألن يق ة، ألن يهم  : فالسكينة من السكون وهو الوقار، وهذه لفظة التالئم البيت آل المالءم ف
ذي         (واسمه المخزون    ) النبوة والخالفة (آتابه وامامتاه   : وقار ربهم السيما وقد قال     ي اسم اهللا االعظم ال يعن

  .)6("، فالوقار ليس من هذه االشياء في شيء)اذا دعي به أجاب
شاعر       -ويمكن القول ان الخليفة      رى ال دوء صارت                - آما ي سكينه واله الى، فال ستمد سلطته من اهللا تع  ي

ل ال   دوح لتنتق ي المم كينته ف الى اودع س أن اهللا تع ذلك، فك شعر ب راه ي ن ي ل م ه، فك ة ل راه، مالزم ن ي ى م
  .)7(فالتأبوت فيه سكينه لبني اسرائيل من قبل

ة                          ين دالل اك تعارض ب ا ان يكون هن شاعر نافي ول ال ع عن ق ) سكينه (ومن الدارسين المحدثين من داف
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ذآر                      ة في ه الديني دعم وظيفت ومجمل آلمات البيت، فأبو تمام اذ يمدح الخليفة العباسي يريد ان يستجمع له ماي
وة،  رآن والنب ه،    الق ق إيمان ن عم ستمدة م م الم صفات الحك ى ب م يتحل دة الحك سنم س ذا المت أن ه ويوصي ب

  .)1(فيضفي الهدوء، ويمنح الطمأنينة للناس
ات        ي األبي صاحة ف ق الف رض تحق اظ لغ ي االلف ه ف وفر الدق ترط ت دي اش ذآر ان اآلم دير بال ن الج وم

ه ومن         الشعرية التي درسها والمقصود بها ان يؤدي اللفظ المعنى المر          ره ألن يوضع مكان اد فال يصلح غي
  :لم تكن دقيقة في قول أبي تمام) ألفْته(اشارات اآلمدي الى هذه المسألة أّنه رأى ان لفظة 

  

ت  وُع َفَألَف صَّبا الَول ُه ال       َمّلَكت

وِب   ْؤَر الُخط ى َوُس وَد الِبل ُه َقع  )2(ـ
  

  

ه    ه بقول ق علي ذي عل ى    :" ال ه ألن معن ذا موضع ألفت يس ه هل ي    : ألفت ريح هي الت صادفته، واذا آانت ال
ريح              ،)3("لو استوى له، ال ألفته    ) جعلته(فعلت بالربع فوجه الكالم      ى ان ال شاعر عل ول ال ويمكن ان يحمل ق

  .ارادت ان تفعل ذلك بالربع فصادفته قد ُفعل به ذلك، وهو إمعان من الشاعر في الحديث عن تغير الديار
ذي                   ويبقى هدف اآلمدي من وراء ه       شعري ال تالؤم في البيت ال سجام وال ذه المالحظات هو تحقيق األن
  .يؤدي الى ايجاد المعنى الصحيح

ُسنَّة التطور اللغوي وأثرها                      ) هـ392ت(اما القاضي الجرجاني     ه آان يؤمن ب ه بأن سابقين ل فقد امتاز عن النقاد ال
يله       تهم وتمث د أثنى على المحدثين بتجاوبهم مع بيئ د آانت العرب تخص  الشعر   في لغة الشعر فق م لحضارتهم فق

بفضل تهذيب وتفرده بزيادة عناية وقد آانت طبيعتها لبداوتها خشنة فمن شأن البداوة ان تحدث بعض ذلك ولهذا جاء    
  .)4(شعرهم فخمًا جزًال وقويًا متينًا

ر                  ة حضارية آبي ه    والحظ الجرجاني اثر االسالم في فصاحة ألفاظ الشعراء وما احدثه من نقل : ة في قول
ه وأسهله              " لكن االسالم قد انتشر واتسعت الممالك وآثرت المدن وتحضر البدو فاختارالناس من الكالم ألين

  .)5("وترقَُّقوا في شعرهم ما امكن وآَسْوا معانَيهم ألطَف ماسنح من األلفاظ 
سهولة واللِّ      ق ال ي منزل وع ف ن الوق دثين م شعراء المح اني ال ذَّر القاضي الجرج د ح ضر  وق ه ي ين ألن

ال  ى ق ى أداء المعن لبًا عل نعكس س م ي ن ث صاحة وم ضعيف  :" بالف سهل او ال سمح ال د بال ي أري ال تظن أن ف
سوقي وأنحط                          ساقط ال ع عن ال ا أرتف نمط االوسط م د ال الرآيك وال باللطيف الرشيق الخنث المؤنث بل أري

  .)6("عن البدوي الوحشي
ا من   ،السوقي مبتذل، فالنمط االوسط هو المقبول إذًا مفهوم القاضي للفصاحة الغريب وحشي و       وانطالق

دال في         ى عنصر االعت د عل شعرّية وأآ هذا المبدأ رفض القاضي الجرجاني الغرابة واالبتذال في االلفاظ ال
شاعر                   درة ال اللفظة ألن انتقاء الشاعر لاللفاظ الفصيحه التي تترفع عن االبتذال والغرابة معا يكشف عن مق

  .لك يكون النص اقدر على التأثير في النفسوبراعته، وبذ
اً      ) هـ395ت( اما أبو هالل العسكري      ًا دقيق ا ترتيب ه ورتبه رًا من أقوال ، )7(فقد تأثر بالجاحظ وقد نقل آثي

  : وإتجه أبو هالل الى إثبات رأيين للفصاحة والبالغة معا
  . ن المعنى واالظهار له ترجع الفصاحة والبالغة الى معنى واحد، فكل منهما لإلبانة ع:االول
ظ،                         :الثاني ى اللف ا مقصورة عل ا يجعله ان، مم ة البي ام آل ان، فالفصاحة من تم  الفصاحة والبالغة مختلف

ى             ده         .  والبالغة انما هي إنهاء المعنى الى القلب، فهو مفهوم مقصور على المعن ك عن ى ذل والشيء أدل عل
ديع  ... له قصد الى معنى يؤديهمن أن الببغاء يسمى فصيحًا واليسمى بليغًا، وليس         ومن هنا نفذ الى حديث ب

                                                 
  .20:، واالخطاء اللغويه الشائعه59: علم الداللة العربي: ظ) 1(
ديوان  ) 2( ود 118 /1:البيت في ال ل ، سؤر الخطوب   : ، القع ي من االب ذا    : الفت ام ه ح الصبى ملكت االي ول أن ري ا، يق بقيته

  .المحل حتى عفته وقيل خص الصبا ألّنها تأتي بالمطر غزيرا فتعفي اآلثار
  .1/494: الموازنة) 3(
 . وما بعدها20:تطور مشكلة الفصاحة والتحليل البالغي وموسيقى الشعر:  ، ظ18 – 17:الوساطة: ظ) 4(
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  . وما بعدها5:آتاب الصناعتين : ظ) 7(



 

 

  .)1(عن النظم المستمد من ماهية فصاحة اللفظ وبالغة المعنى
ى           نفس ليصل ال ا     " ويبحث أبو هالل عن السبب وراء تأثير الفصاحة في ال نفس في الفصاحة انم ان ال

صاعة    سهولة والرصانة والن ة وال ة والجزال ق والعذوب و الرون سعى نح ا  ت صاحة انم ا ان الف ر لن ا يظه مم
  .)2("تراعي وتقصد مداراة ألذن السامع في المقام االول
ى              ) البشاعة(فضال عن هذا أشار أبو هالل العسكري الى أّن           د عل ذا أآ في االسماء تخالف الفصاحة له

سد           ذه االسماء ان تف شعر  ضرورة ان يتخلى الشاعر عن ذآر االسماء البغيضة في الشعر ألن من شأن ه ال
  :وتخل بفصاحته فقد استشهد بقول جرير لبعض ملوك بني أمية 

  

َصا     ى الَع َت َعل د َدَبب ْوزُع َق وُل َب  َوتُق
  

ْوَزُع   ا َب ا َي ِت ِبَغيِرن الَّ َهِزْئ  َه
  

  

  .)3(أفسدتها ببوزع: فقال له الملك
ئم الكالم،      وهذا يعني ان الناقد يؤآد على مسألة تخير االلفاظ وتنقيحها وإبدال بعضها من بع              ض حتى يلت

اظ من حروف                      وهذه العملية ضرورة البد ان يحفل بها األديب المجيد، ومن عالمات إجادته ان تكون االلف
ًا       سبها ألوان ة التي تك سية والعاطفي اني النف اني الكلمات ظالال من المع ر من مع سهلة المخارج ، ألن لكثي

  .)4(مؤقتة من االحاسيس والمعاني الجزئية
ؤمن بوجود              ) هـ454ت( رشيق القيرواني    أما ابن  و ي فقد آان االهتمام بفصاحة األلفاظ عنده حاضرا فه

د للفظ من خصائص                 ه الب ل أنَّ ى االق رى عل ه ي ون، وإن ره من الفن لغة خاصة بالشعر قد التستعمل في غي
شعري وأن     اب ال ي الخط تعمال ف الحًا لالس ون ص ا ليك ة  " ومزاي ة، وأمثل اظ  معروف شعراء ألف ة لل  مألوف

ا  سموها                         اظ بأعيانه ى ألف اب اصطلحوا عل ا ان الكّت الينبغي للشاعر ان يعدوها وال ان يستعمل غيرها، آم
  )5("الكتأبية اليتجاوزونها الى سواها

شعر                        ان ال اذا آ سه، ف شعر نف ويتضح من هذا ان ابن رشيق يستمد نظرته للغة الشعر من خالل وظيفة ال
أنه ان يفي     من مهامه االطراب وهز النفوس،      وتحريك الطباع فالبد ان يتسلح الشاعر من االلفاظ بما من ش

  .بتلك الغاية
ه من                                ه جمل وفرت ل ة اال اذا ت ك الغاي ى تل ه ان يصل ال ى ان اللفظ الفصيح اليمكن ن رشيق ال وذهب اب

دا ع        : المزايا منها  ى ماجاء   العذوبة، والسهولة والرشاقة وهي في مجملها تشكل صفات اللفظ المقبول معتم ل
  .)6(به بشر بن المعتمر في صحيفته

صفات         ذه ال ن ه شعري وم ظ ال ي اللف ة ف صفات مرفوض يق ان بعض ال ن رش د اب د وج ي (لق الحوش
سخيف ساف وال سمع وال      )7()والسف ه ال ا يمج ة مم ون الكلم و ان تك اء وه ده البلغ ا يري ذا م د به ه يري  ولعل

  :يستطيبه الحس اللغوي وآما وقع في بيت ديك الجن
  

ـ   ل الخل ه خل ا آأن ا م        آأّنه

ا   وك اذا بغم ُف الهُل ة وق  )8(ـ
  

  

امسك فواهللا ماظننتك تتم البيت االوقد غشي عليك او           :" اذ نقل تعليق الشاعر دعبل الذي قال لديك الجن        
  .)9("تشكّيت فكيك، ولكأنك في جهنم تخاطب الزبانية، او قد تخبطك الشيطان من المس

ذوق         واذا آان ابن رشيق لم       ك للحس المت رك ذل ه ت سابق فإن ه ال يحدد مفهوم الوحشي والمستكره في قول
ا                  ذآرها وإنم ة التي ي د صفات الخصائص اللغوي تم بتحدي و اليه ا فه وهذاشأنه في اآثر االمثلة التي يورده
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  .يحيل على اللغة في شعرها ونثرها ويترك الحكم للمتلقي في ادراك بالغة الكالم وفصاحته
ه       ) هـ466ت  (ن الخفاجي   اما ابن سنا   فقد افاد من أبي هالل العسكري حين قرر ان الناس إختلفوا في آن

م رأى ان  ة ث صاحة والبالغ ع  " الف اظ م ون اال وصفا لاللف ة التك ظ، والبالغ ى اللف صورة عل صاحة مق الف
  .)1("وآل آالم بليغ فصيح، وليس آل فصيح بليغا ... المعاني

ا عدد من              ثم وضع شروطا لفصاحة اللفظ ال      ه فيه ا، وتابع دو بليغ ى يغ مفرد، وفصاحة اللفظ المؤلف حت
ر عن المقصود                   :" - مثال   -البالغيين بعده، فقال القزويني      ى التعبي ا عل در به ة يقت تكلم ملك والبالغة في الم

  .)2("بلفظ فصيح والبالغة في الكالم مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته
رى ان                    ومن الجدير بالذآر ان نظرة ابن س       ا ي رد انم ظ المف ى اللف ن قاصرة عل م تك صاحة ل نان للف

النظرة الصائبة تقتضي ان ينظر اليها متكاملة في بالغة التأليف وفصاحته اذ يشير ابن سنان الى إّنه                 
ي                       ظ المؤلف ف صاحة اللف رن بف مهما قيل في شأن فصاحة اللفظ المفرد فإن صورتها ناقصة اذا لم تقت

و              ) الرب(الجملة فكلمة    سمو والنم اع وال و واالرتف زة والعل يقت      .... مثال تدل على الع ين س ا ح ولكنه
د                        ذي التنف ل شيء، وال ك لك ى اإلاله المال داللتها عل في النص القرآني اآلتي اآتسبت جمالية خاصة ب

  :خزائن آلماته
  .)3(> َأن َتنَفَد َآِلَماُت َربِّي َوَلْو ِجْئَنا ِبِمْثِلِه َمَددًاُقل لَّْو َآاَن اْلَبْحُر ِمَدادًا لَِّكِلَماِت َربِّي َلَنِفَد اْلَبْحُر َقْبَل<

أليف     أليف  ..  إذًا ابن سنان يرى ان اآتمال شروط الفصاحة اليتحقق اال بمعرفة فصاحة اللفظ في الت فالت
ا  ة وتأثيره صاحة الكلم ي ف رة ف ياء آثي وحي بأش سياق ي ياق، وال ى س ؤدي ال ا ... ي ا جمالي شكل وعي ذا ي وه

ايير       ... بالكلمة في نطقها وفي استعمالها وفي داللتها على المعنى المراد          ويصبح الجمال الفني قائما على مع
ا        ى والترآيب والتناسب بينهم دقيق في المعن تالحم ال سجام وال ه    . األن ن سنان ان يوضح مفهوم ويحاول اب

ول  أليف ال :" فيق ة في ت اظم تكرر الحروف المتقارب ه ان يجتنب الن ي وبيان ك ف ا بتجنب ذل ا امرن الم، آم ك
  .)4("اللفظة المفردة بل هذا في التأليف أقبح 

ين اسسها ويضع                  ) هـ 471ت(اما عبد القاهر الجرجاني      سبر غور الفصاحة والبالغة ليب د اراد ان ي فق
ه                " ضوابطها وهو ينطلق في بحثه من        ان  اننا اذا آنا نعلم أن الجهة التي منها قامت الحّجة بالقرآن هي ان آ

ذي                         شعر ال ذلك االمن عرف ال ه آ على حّد من الفصاحة تقّصر عنه قوى البشر، آان محاال ان يعرف آون
  .)5("هو ديوان العرب وعنوان االدب 

ى                ا عل ه ردا مفحم رّد في ولذلك فهو يستهل آتابه بفصل هام يبّين فيه دور الشعر واهمية االشتغال به، وي
م يعق             ه وحفظه، ومن ث د في روايت د ان         من زه ك فصال في البالغة والفصاحة، ويؤآ د ذل د الجرجاني بع

ه        :" البالغة ما هي غير    ذي هو أخص       ،ان يؤتى المعنى من الجهة التي هي اصّح لتأديت ه اللفظ ال ار ل ويخت
  .)6("به، وأآشف عنه وأتم له، وأحرى بأن يكسبه نبال ويظهر فيه مزية

صيحة واخر  ة ف اك لفظ ون هن اهر ان يك د الق ر عب صيحة  وينك ة ف صبح الكلم ا ت صيحة، وانم ر ف ى غي
  .)7("باعتبار مكانها من النظم وحسن مالءمة معناها لمعاني جاراتها وفضل مؤانستها ألخواتها"

ا،                       أليف ووضع اللفظة في محله ى الت إذًا الفصاحة هكذا التعتمد على اللفظة وانما على قدرة الشاعر عل
ادرة       فالعالقات التي يقيمها بين االلفاظ بحسب   ة ن ما يقتضيه علم النحو هي التي تحدد الفصاحة وهي التفات

  .جاءت من عالم خبر الفصاحة وعرف مكامن اسرارها
ا من             ا تصبح اللفظة شعرية حسب مكانه وبهذا المعنى فالتوجد لفظة شعرية واخرى غير شعرية وانم

ل عليك وتوحشك         ومما يشهد لذلك أنك ترى الكلمة تروقك وتؤنسك في موضع ثم تراه           :" النظم ا تثق ا بعينه
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ذه                         ،)1("في موضع آخر     ول ه د نق ا، فق ى أعاله درجات ال أ ال اوت من اوط ى تتف ذا المعن م ان الفصاحة به ث
  .الخ... فصيح وهذا اآثر فصاحة وهذا افصح 

ا من                               ا بحسب موقعه ا حسنها وقبحه ا حسن ذاتي وانم يس له ة ل ى ان الكلم أي ان عبد القاهر يصر عل
  :بمعنى صفحة العنق في قول البحتري) االخدع(ة الجملة نحو آلم

  

ى   رف الغن ي ش ي وإْن بلغتن      وإّن

دعي   امِع أخ ن ِرّق المط ت م  )2(واعتق
  

  :والبيت
  

دتني   ى وَج ّي حّت و الح ُت َنح        تَلفَّ

َدَعا      ًا واْخ َغاِء ليت ن االص ُت م  )3(وجْع
  

  :وقول أبي تمام، بعد ذلك
  

د      دعيك فق ن اخ وِّم م ادهُر ق كْ        ي ن ُخرق اَم م ذا األن ججَت ه  )4(اض
  

  

ذه                  ذا جاءت ه ل االعجاز واسرار البالغة، وله ك هو البحث عن دالئ اهر من وراء ذل د الق وهدف عب
ة، حيث                            الفكرة العقلي ي ب ه الحس االدب زج في ذي يمت األبيات لكي تدعم وجهة نظره وتكشف عن منهجه ال

ين         يستشهد على ان االلفاظ التوصف في ذاتها بفصاح       واردة في البيت ة االخدع ال د آانت آلم ة او حسن، فق
و                ل والنب صيبها الثق ان ن االول والثاني على قدر آبير من الجمال بفضل السياق الذي وردت فيه في حين آ
في بيت أبي تمام السابق أى أّن قيمة اللفظة تأتي من االسلوب الذي به تتشكل في بناء لغوي متكامل او في                       

  .تعبيرهعلى حد " نظم "
ة           نظم (فالفصاحة لديه تكمن في اطار عملي الثواني واالديب اليطلب اللفظ             ) ال اني االول ف وخي المع وت

اك                       اهر ان هن د الق المفرد وانما يطلب المعنى في اللفظ المؤّلف وإْن لم ينكر فصاحة اللفظ المفرد والحظ عب
شاعر        عالقة بين الفصاحة واسلوب الشاعر في أداء معانيه لهذا اشترط            اظ ال لوضوح االسلوب ان تكون الف

د الطلب والبحث                         ى بع ى المعن ا أنَّ الوصول ال واضحة تم ترآيبها ترآيبا صحيحا طبقا لقواعد النحو، مبين
ال            ى اعم اليعني ان يكون الكالم معقدا، وإنَّما يعني ان المعنى نفسه طريف غير مبتذل، وهو لذلك يحتاج ال

ك  " م عنده يعود الى ان اللفظ لم يتبع المعنى وهذا اخالل بفصاحة الكالم        الفكر، وسبب التعقيد في الكال     وذل
ى اصالحه،                             دي النحو ال ه في نحو من الترآيب اليهت ه ب مثل ماتجده ألبي تمام من تعسفه في اللفظ وذهاب

  :واغراب في الترتيب يعمي االعراب في طريقه ويضل في تعريفه آقوله
  

ن   م يك سماء ول د ال ي آب ه ف         ثاني

ارِ      ي الغ ا ف ان اذ هم ين ث  )5(الثن
  

ديم                           شعر الق أثير ال ذا يكمن ت ه، وفي ه ه وتفاعل اجزائ ر تكامل فجمال الشعر عنده اليبدو واضحا اال عب
ر                               ا عب ا وحده، او شكلها وحده وانم ى محتواه ة ألنصغي ال صيدة جميل ى ق نحن حين نصغي ال وجماله، ف

د الق               رى عب ا ي ا ومن هن ين مع دا         تفاعل االثن ضيلة وتأآي ل ف أليف الحروف وسالمتها من الثق اهر أنَّ في ت
ه                          رد في ذي ت سياق ال ة الواحدة فضال عن ال ا في الكلم لالعجاز، لذلك اهتم بصوت اللفظ الناتج عن ائتالفه

ا          : " جاء هذا في قوله    سان داخال فيم ى الل واعلم انا  ال نأبى ان تكون مذاقة الحروف وسالمتها مما يثقل عل
  .)6("الفضيلة وان تكون مما يؤّآد أمر االعجاز يوجب 

ى           دة      ألن المعن ى بالصورة الجدي  ويبدو ان المسألة نسبية ومرهونه بقدرة الشاعر على اخراج المعن
  .يختلف حسب اسلوب الشاعر وقدرته الفنية

ى     فقد تناول الفصاحة وأثرها في المعنى من خالل دراسته للفظة         ) هـ637ت(اما ابن االثير     شعرية عل  ال
ول بحسن                                 ذا نجده يق ة ل ة متكامل دمها من خالل صور فني ذا ق ي، له أساس انها جزء من ترآيب لغوي فن
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ا في موقف آخر              رفض نظيره ه لفظة       . الكلمة في موقف وي ول البحري يصف       ) مشمخر (نحو قبول في ق
  :ايوان آسرى

  

ُرفاتُ  ه ُش و َل شمِخٌر َتعل       ُم

وى َوُق      ي ُرؤوِس َرض ت ف  )1 (دِسُرِفع
  

  

ة       " في حين رفض نفسه اللفظة في خطبة الشيخ ابن نباته            وم القيام ه   " في ذآر اهوال ي ك في قول :" وذل
  .)2("إقمطر وبالها، وأشمخَّر نكالها، فما طابت والساغت 

  .التي مّر ذآرها) االخدع(وهذا الرأي يذآرنا بما جاء به الشيخ عبد القاهر في لفظة 
ا              فالناقد اذن يريد من ا     سجم مع ماقبله ا التن م م دع من الكل سة، وي ا متجان اه الفاظ لمنشىء ان يختار لمعن

ده يتحقق بحسن         )3(وما بعدها، والشك في ان العربية تسعف بذلك وتعين عليه لكثرة مفرداتها            ال عن ، فالجم
ه بال                    ر عن ا يعب اعلى االذن مم م ووقعه ا في الف اظ من حيث نطقه ين االلف ة ب فصاحة  السبك الذي هو مالءم

شترآة                       ا المزدوجة الم ه وظيفته ؤدي في ا في موضعها لت ومن حيث ارتباط الكلمة بجاراتها معنًى ووجوده
  .بين اللفظ والمعنى

ي االحساس    ذوق ف ة ال ى اهمي دا عل صاحة مؤآ ي والف ذوق الفن ين ال ر ب ن االثي ط اب ذا رب فضال عن ه
ة ال تتوقف عند قرب المخارج او تباعدها          بجرس االلفاظ، واثر ايقاع الصوت في نفس المتلقي، وهي مسأل         

إن حاسة السمع هي الحاآمة في هذه المقام بحسب          :" فهي قضية ذوقية، واحساس فني، آشف عن هذا قوله        
ببا                        ان التباعد س و آ ما يحسن من األلفاظ وما يقبح منها، وقد ورد من المتباعد للمخارج شيء قبيح أيضا ول

  .)4("ضدان ال يجتمعان للحسن ما آان سببا للقبح إذ هما 
ا في                   ة الفصاحة وأثره وا أهمي اتهم أدرآ ى اختالف اتجاه دامى عل اد العرب الق ول أن النق وخالصة الق
ة وهو أداة                               صناعة الفني ا في ال ؤدي دورا مهم ه ي ى سالمة اللفظ ألن د عل المعنى الصحيح من خالل التأآي

ديثهم      -لعرب   إن نقاد ا  :" الشاعر الرئيسة يقول الدآتور إبراهيم أنيس      ديمهم وح د         - ق ى تجوي وا عل د أجمع  ق
وب         ه القل ز ل يقيا تهت اللفظ والتقنين في طريق تنظيمه وتنسيقه حتى يكسب الكالم مع معانيه الجيدة لونا موس

ى                   .)5(حين يطرق األسماع   ة أن تصل إل ذات المتأمل يح لل ذي يت فالجمال يتحقق إذا وجد التناسب والتالؤم وال
ين  ات ب م العالق ن      تفه ه م يط ب ا يح ا لم ه إال بإدراآن يط ب ستطيع أن نح الي ال ن ياء ألن االدراك الجم  االش

صلتها       مصاحبات أخرى، وفيما يتصل بالشعر ال يستطيع المتلقي أن يحس    شعري اال ل ة في البيت ال ال الكلم بجم
  .  البيت او تناسبها مع الكلمات االخرى في نفس
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  المبحث الثاني
  

  يجـــاز                 اإل
زًا واوجز         : االيجاز لغة  اَزَة وَوْج الُم َوج َز الك ة واوجزه       : َوُج لَّ في بالَغ زٌ     : َق الٌم َوْج أي : اختصره، وآ
َوْجُز ف، وال ال: خفي َوَحي، يق ز، أي خفيف  : ال الم َوجي ٌز، وآ ٌر َوِجي ر، وأم ل أم ي آ ازًا ف الٌن ايج اوجز ف

  .)1(َقَصْرُته: مقتصر واوجزُت الكالم
ة           ه: فااليجاز رز سمات العربي ى اذ ان من اب ة المعن ى تأدي و ما قصد به قلة اللفظ مع قدرة هذا اللفظ عل

ى في نطاق اللفظ                       ميلها الى االختصار وااليجاز، ولعل من ادق حدود البالغة االدبية وضع وضوح المعن
ى ان الوضوح المفروض للمعن                       ه في إطار االيجاز وااليحاء عل أتي   المتخير الجميل ووضع ذلك آل ى الي

  .)2(عن طريق االطالة انما يتم في حدود االيجاز والتكثيف
ى                     ا عل وبما ان الشعر آان سجال ألخلد أفكار العرب وأقومها فقد آانوا يرون ان قصر العبارة مع داللته
ذا االختصار                 المعنى الغزير آفيل بسيرورتها وجريانها على األلسن، وحفظها على مدى االزمان وألنها به

ة    تكون   ى تأدي شاعر عل درة ال ى مق يال عل ان دل ذاآرة، فاالختصار آ ى ال ا عل سهولة حمله ذهن ل ألصق بال
  .)3(المعنى الغزير باللفظ القليل

سائل                         ة المري لل ومن الدالئل التى تشير الى اهتمام العرب بااليجاز منذ العصر الجاهلي جواب عقيل بن ُعلَّف
  .)4()يكفيك من القالدة ما أحاط بالعنق: (ابهبعد ان سأله لماذا التطيل الهجاء فكان جو

ا                          ا أحاط منه ا اال بم وهذا يعني ان ما يكفيه من القصيدة هو البيت الجميل آما ان القالدة ال يظهر جماله
امهم بااليجاز                           رد صورة أخرى من صور اهتم ام العرب بالبيت المف د  (بالعنق فضال عن هذا يعد اهتم فق

ا رد دورا مهم ي لعب البيت المف وا ف ذين عاش ك ال يما اولئ اد العرب، والس ة للنق ام النقدي وين االحك ي تك  ف
  .)5()الجاهلية والعصر االموي

ه    (وعندما جاء العصر االسالمي دأب العرب على حب االيجاز فتجد الرسول االعظم            ه وآل صلى اهللا علي
  . )6()بلغت حاجتك فال تتكلفيا جرير اذا قلت فاوجز، اذا : (يوصي جرير بن عبد اهللا البجلي فيقول) وسلم

ى سرعة البت في              فضال عن هذا امتدح االسالم االيجاز ودعا اليه اتساع الدولة االسالمية، والحاجة ال
د روي         اقا، فق االمور، آما دعا اليه تدوين الرسائل اذ آان ذلك يتطلب قراطيس آان الحصول عليها امرا ش

يس امرهم بااليجاز واالآتفاء بما عندهم منها، ففي االيجاز         ان عمر بن عبد العزيز آان اذا طلب منه قراط         
  .)7(بالغة وقصد

  :البليغ من اوجز آالمه فقصره على مقصده لذا قال)  هـ216ت (وقد عد االصمعي 
  .)8()البليغ من طبق المفصل وأغناك عن المفسر(

سبب معر                ى المتلقي ب ه لمضمون النص    ويفهم من هذا النص ان الغرض من االيجاز هو التخفيف عل فت
ى االختصار           ل ال ه يمي سامع ان خاصة وان البالغة العربية تقوم على االيجاز واالختصار وان من طبيعة ال
دها في ذهن                   ا وتأآي رة، وتقريبه ة توضيح الفك وعدم االطالة التى تؤدي الى الملل وان الغرض من االطال
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ره من النق       )  هـ  232ت  (وال يختلف ابن سالم       ستقلة              عن غي شعري وحدة م رون اّن البيت ال ذين ي اد ال
ى                     د عل بذاتها محكمة الطرفين، فالبيت الذي يستقل بنفسه في نظر ابن سالم خير وافضل من ذلك الذي يعتم

  .)1(ما قبله او ينتظر إتمامًا مما بعده
المعنى فالبي         ) الُمقلد(وحديث ابن سالم عن البيت       ده     يقع ضمن دائرة االيجاز دون االخالل ب د عن ت المقل

ا       عراء عصره بيت ر ش رزدق اآث ان الف ل، وآ ه المث ضرب ب ذي ي شهور ال سه الم ستغني بنف ت الم و البي ه
  .)2(مقلدا

احظ  ا الج ـ255ت (ام از)  ه ى االيج ارة ال ده االش رت عن د آث ده )3(فق از عن   ، وااليج
اٍر،         ليس يعني به قلة عدد الحروف واللفظ، وقد يكون الباب من الكالم، من أتى عل              " سع بطن ُطوم ا ي يه فيم

ز  د اوج ى            .)4"(فق ي عل ة ترب ل رّب آناي الة، ب ن رس وب ع ة، وتن ن خطب ي ع ة ان تغن ن لكلم ذا يمك هك
  . )5()افصاح

ارة                      ر عب ذي يؤشره عب لكل  (ويضع الجاحظ ظاهرة االيجاز في موضعها من حيث التوسط المنطقي ال
وهذه الظاهرة   ) االطناب(أي  ) البسط(ى يسميها   ومن هنا يضطر الى مقارنة هذه الظاهرة بأخر       ).مقام مقال 

ل عدد     9وانا ذاآر بعد هذا فنا اخر من آالمه   :" تنتمي آسابقتها الى فكرة التوسط يقول      ذي ق ،وهو الكالم ال
ه  دد معاني ر ع ه، وآث د عاب الرسول .... حروف شديق، 9وق سط ...  الت ي موضع الب سوط ف تعمل المب واس

ى                   .)6("والمقصور في موضع القصر      دل عل ا القصر في اب ام سياق هو االطن م من ال ا يفه ا وآم سط هن فالب
ة لفظة       " االيجاز ولهذا فالشاعر المجيد والخطيب المفوه هو من          آان لفظة في وزن اشارته ومعناه في طبق

")7(.  
ا      " فقد ادرك العرب ان مع التطويل الملل وانصراف السامعين عن الكالم اذ              ة، وم لنشاط السامعين نهاي

فضل عن قدر االحتمال ودعا الى االستقالل والمالل فذلك الفاضل، هو الهذر وهو الخطل، وهو االسهاب             
  .)8("الذي سمعت الحكماء يعيبونه 

ه من            اني المتأتي رة المع ة اخرى اذ إن آث سي من جه فالجاحظ يربط بين المعاني من جهة والجانب النف
م           سامعين ومن ث اني،                   التطويل تولد الملل في نفوس ال ذه المع ل ه ام استجابة المتلقي لمث ا ام ذا عائق  يقف ه

غ                        ا البلي فالناقد ضد اآثار الشاعر او الناثر من القول الذي الطائل من ورائه ألنه نوع من العي والعجز انم
  .الذي يكفيه القليل المشتمل على معاني عديدة 

ع     لقد آان الجاحظ يقتطع صورا شعرية من أبيات لشعراء متعددين وه           دفه ان يدل على المنزله التي يتمت
  :بها االيجاز لذا قال

ا في حال شدها وعدوها،                     "  واشياء تضاف الى االيجاز وحذف الفضول، قال بعضهم وقد وصف آالب
  :وفي سرعة رفع قوائمها ووضعها فقال

  .)9("آأنما ترفع مالم يوضع 
رة      نالحظ ان موضع االعجاب يكمن في الصورة الفريدة التي سجلها ا   ة المعب ر اللوحة المكثف شاعر عب ل

ا ووضعها                            ع قوائمه سرعة رف واء، ل ا ترآض في اله اظر انه ل للن ى يخي عن سرعة جري هذه الكالب حت
  . وهو الشك معنى مكثف يثير في المخيلة اشياء متعددة 

ة  ن قتيب ا اب ـ276ت (ام اب  ) ه ه عن االطن از بحديث ديث عن االيج ده الح زج عن د امت ّين أّن)10(فق  ، وب
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ام االيجاز،                          وجز في مق ه حسب مقامات المخاطبين ي ورد آالم تكلم ي ة، واّن الم االحوال والمقامات مختلف
ه  د ورد قول اب فق ام االطن ضى المق ب اذا اقت اح او   :" ويطن ي نك ا ف ل آالم رب اذا ارتج ن الع ب م فالخطي

ارة إرادة   لم يأت به من واد واحد، بل يفتن فيختصره تارة إرادة      .... حمالة، او تحضيض     ل ت التخفيف ويطي
  .)1("وتكون عنايته بالكالم حسب الحال .... االفهام، ويكرر تارة إرادة التوآيد

ذا                   نالحظ ان ابن قتيبة يفضل االطناب وااليجاز معا بحسب الموقع الذي يرد فيه آل منهما، فقد يحسن ه
ا       ولكن باالجمال يميل النقد العربي ال     . في موطن ويحسن االخر في موطن      قديم الى االيجاز الذي حتمته ربم

  .الشفوية والرواية في العصور االولى، فصار مقياسا اليمكن تخطيه في العصور الالحقة
ي، وهو                         اب وخاصًة في القصص القرآن ومن الجدير بالذآر اّن ابن قتيبة الحظ أّن التكرار يتصل باالطن

ل لاليجاز واال              ان في الكالم              يرى إّن هذا التكرار آان مقصودا وهو يعل ي، باالفتن اب في االسلوب القرآن طن
د            ادة التأآي سبة إلسلوب االيجاز وزي لجذب انتباه السامع فضال عن تحقيق التخفيف والتيسير على المتلقي بالن

  .)2(والتقرير واالفهام بالنسبه لالطناب
شعري         ى ال را    فضال عن هذا آشفت دراسه ابن قتيبة لاليجاز عن اهمية السياق في المعن د اوضح آثي  فق

ا                ارة طلب ة للمحذوف من العب ك الصور المختلف سياق لتوضيح تل من صور االيجاز بالحذف مستفيدا من ال
  :ومنه قوله تعالى،  وتجعل الفعل له)3(لالختصار من ذلك ان تحذف المضاف وتقيم المضاف اليه مقامه

  .)4(يشرب وانما حبه هو الذي يتخلل القلوب أي حبه، فالعجل ال>َوُأْشِرُبوْا ِفي ُقُلوِبِهُم اْلِعْجَل<
ساعا في اللفظ                     ى وات باعا للمعن ه اش رار ألن في ة عن التك ن قتيب وفي الطرف المقابل لاليجاز يتحدث اب

ة  ن قتيب ول اب اظ " يق ي االلف ساع ف ى واالت باع المعن ين فإلش ين مختلفت ى بلفظت رار المعن ا تك ه .... وام آقول
الى صَّ<:تع ى ال اِفُظوْا َعَل َطىَح صََّالِة اْلُوْس شديدا >َلَواِت وال ا، وت ا فيه ذآر ترغيب ا بال ا، فافرده ، وهي منه

وهذه اآلية من عطف الخاص على العام تنبيها على فضله وحسن موقعه لالعتناء بشأنه، فكأنه               .)5("المرها  
   .)6(ذآر مرتين وهذا النوع يسمى االطناب عند المتأخرين

سامع    ان العرب تحذف الكالم لالستخفاف او لكثرة االستعمال          فقد رأى ) هـ285ت(اما المبرد    ومعرفة ال
ه    :" به، ويستشهد على حذف المسند اليه بقوله       ا مسمطا           " فحكمك مسمطا     "واما قول ه اراد لك حكم ه أنَّ فإعراب

  .)7("واستعمل هذا فكثر حتى حذف استخفافا لعلم السامع بما يريد القائل 
ن االختصار وااليجاز في التشبيه من محاسن الشعر ويكون في ان تجتمع    فضال عن هذا  وجد المبرد ا      

ذلك يكون االختصار وااليجاز في أْن           شبيه، آ تشبيهات عدة في  محيط البيت الواحد او في آثرة وجوه الت
يئين  شبيه ش اء بت ه ج يس ألن ى بيت امرئ الق ى عل د اثن اظ فق ل من االلف رة بالقلي انَي آثي شبيه مع يحمل الت

  :ئين في بيت واحد، والبيت هوبشي
  

سا     ا وياب ر رطب وب الطي أن قل       آ

الي    شف الب اب والح ا العن دى وآره  )8(ل
  

  

ًا                       رَّد اختراع ذي تف داع ال ازت باالب د امت ا فق فتميز امرئ القيس يكمن في تفرده في الصورة التي جاء به
  .من جهة، ونأى عن التقليد المساوي له في الجودة من جهة ثانية

ب  وأش ـ291ت(اد ثعل ه ) ه ي قول ضلته ف رب ف ر أنَّ الع از وذآ از  :" بااليج رب االيج د وصفت الع فق
أ       : فقرظته، وذآرت االختصار ففضلته، فقالوا     لمحة دالة، والتخطيء والتبطيء، ووحي عن ضمير، واوم
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  :واستشهد بقول الخنساء.)1("فأغنى
ه  داة ب أتم اله خرًا لت       وان ص

اُر   ه ن ي رأس م ف ه عل  )2(آأن
  

  

و يعرف ان                       ه، فه ره الواضح في شبيه واث ة االختصار وااليجاز في الت ى اهمي نالحظ ان الناقد يؤآد عل
البالغة العربيه تقوم على االيجاز واالختصار وان من طبيعة السامع ان يميل الى االختصار وعدم االطاله                

م هو يرى ان الخنساء قد نجحت في          التي تؤدي الى الملل لذلك نبه على اهمية االختصار في التشبيه ومن ث            
  .تكثيف المعنى واخراجه بصورة مبالغ فيها فقد جعلت المشبه جبال

ل     ) هـ322ت(اما أبن طباطبا العلوي      صاؤه بأق ى او استق فقد رأى ان من الضروري الوصول الى المعن
  :لفظ ممكن ومن ثم قال

ول              "  سوق الق ه ي ذي الي ى              فاذا استقصى المعنى واحاط بالمراد ال م يحتج ال سر وصف واخف لفظ ل بأي
  .)3("تطويله وتكريره

ويؤآد ابن طباطبا ان تكرار المعاني من شأنه ان يولد ملال في النفس وهذا الملل يؤدي الى عدم المحافظة على                    
ارة، آان                " نشاط النفس    وذلك ألن الكالم إذا آان موجزا دون إخالل ومؤديا للغرض وموصال للمعنى بأقصر عب

درة                   أدعى لل  ذ يكون النص أآثر ق ا، وعندئ سأم والملل عنه اد ال ه، وإبع محافظة على نشاط نفس المتلقي في متابعت
  .)4("على التأثير واإلثارة

صد        نص، بق ة ال ة حقيق ة معرف ّسية لمحاول ة نف رات تأملي ن نظ شف ع سابق يك ا ال ن طباطب ديث اب وح
  .الدخول إلى عمق المعنى المعبر عن وجدان الشاعر

ه                  ) هـ337ت(ة بن جعفر    اما قدام  شعر العربي وأنَّ ى ال ة عل فقد تحدث عن االيجاز ورأى أنَّه صفة غالب
دة،                  :" من مقاييس جودته قال    ن زائ وقد اومأ أبو السمط مروان بن أبي حفصة في مدحه شرحبيل بن معن ب

  :ايماًء موجزا ظريفا أتى على آثير من المدح باختصار واشارة بديعية حيث قال
  

ُت  وُدُهَرَأي اَس ج َق الّن ٍن َأنَط َن َمع         اب

ا    اَن ُمفَحم ن آ ِشعِر َم وَل ال َف َق  َفكلَّ
  

نا ِسالَح ِبأرِض دِل ال َص ِبالَع  َوَأرَخ
  

ا      ُد ِدرِهم سَّيُف الُمَهنَّ ُغ ال ا َيبُل  )5("َفم
  

  

ر عن                   شاعر في التعبي رم (ومعياريته في استحسان هذا القول جاءت من براعة ال دل (و) الك ذين  ا) الع لل
ا                       رة عطاي ببها آث شعر وهي نتيجة س ول ال اس يحاولون ق د جعل الن ة فق ة فني دوح بطريق ا المم اتصف بهم

ه   ا بقول ر عنه ي عب دوح الت وُدُه"المم اَس ُج َق الن دل وروح  " أْنَط شيوع الع ة ل سيف نتيج ل رخص ال وجع
شاعر عن م                  ا ال ر به رد عب ة،      التسامح في المجتمع وهي صورة تمتاز باألصالة والتف اظ قليل رة بألف ان آثي ع

ار الممل وخاصة               ى اإلآث ة ال وهذه األبيات تتماشى ورؤية قدامة بن جعفر الذي آان اليحب اإلطالة المؤدي
ًا       : "في المديح ألن المديح عنوان الشعر العربي لذا يقول         ك باب ديح فيكون ذل من الشعراء اآلن من يجمل الم

ع خ   ه االرادة م ضا لبلوغ سنا اي ه ح ن أبواب اب    م ي ب ه ف ار ودخول ن االآث ده م ة وبع ن االطال وه ع ل
  .)6("االختصار

ة          :(في البيت الشعري  ) الحشو(وعلى هذا االساس ذم قدامة       ه إلقام وهو ان يحشو البيت بلفظ اليحتاج الي
  :ومثل له بقول الشاعر أبو عدي القرشي.)7()الوزن

  

وام آ     نحن الرُّؤوس وما الرُّؤوس إذا سمت   أل ق د ل ي المج ابف  األذن
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دة            ن زائ يد ومعن ب د العباسي مدح المهدي والرش در أن  : ، والمفحم ) هـ 181ت (وادرك زمنًا من العه ول  من ال يق  يق
  .شعرًا
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ه  وام(فقول أل ق ه) ل ة في ا، . )1(حشو المنفع ده غيره م يف دا ل ى جدي ؤدي معن ة ان ت د من الكلم ة يري فقدام
ده                        ذي يري ى ال ال المعن ي، واآم ى المتلق فيكون للكلمة قيمة في جملتها، وتكون ذات قيمة في نقل الصورة ال

اب                 ين االطن ون ب ين يفرق اد والبالغي ودا في البالغة إذا             الشاعر لهذا نجد ان النق ا محم لوبا قولي يوصفه اس
  .اقتضاه السياق وقاد اليه المعنى وبين الحشو والتطويل الذي هو عيب وليس له من فائدة تعود على المعنى

شرط أْن اليؤدي هذا الحذف   ) الحذف(فقد الحظ ان االيجاز يتحقق في إسلوب        )  هـ 370ت  (اما اآلمدي   
  :ثال ذلك قول أبي تمامالى إلتباس المعنى اوغموضه وم

  

ًا ُذْق ُجَرع م َي ُن ل اَء ره ن ش دِي ِلم       َي

َسلُ    صاُب والَع ا ال َك َدرى م ن راَحَتي  )2(ِم
  

  

ه   : (اذ الحظ ان هذا البيت     دي لمن شاء رهن    : (مبني على فساد لكثرة مافيه من الحذف ألنه أراد بقول ) ي
  .)3()ق جرعا من راحتيك درى ما الصاب والعسلأي أصافحه وأبايعه معاقدًة او مراهنة إن آان من لم يذ

ا إذا حذفت           ) إن(فاالشكال الذي وقع فيه الشاعر هو انه حذف           شرط واليجوز حذفها ألنه دخل لل التي ت
ذا حذف        )الشرط(سقط معنى    ذي صلته         ) من (، فضال عن ه ذق   (وهو االسم ال م ي ل البيت وأشكل      ) ل فأخت

  .معناه
د ة الجدي ة الثقافي د فرضت البيئ ي  لق ي ف ى المتلق دة عل ا جدي ات ظروف ارف وتفاعل الثقاف ة وتوسع المع

عصر اآلمدي فهو يربط بين قول الشعر ومدى فهم المتلقي له وإن االخالل بالمعنى ال يساعد على التفاعل                    
  .مع النص الشعري فهو يرمي الى ان يصل المعنى الى أعلى درجات الكمال

ه جاء         فقد فهم من اال   ) هـ384ت(اما المرزباني    ة ألن د مدح النابغ يجاز تكثيف المعنى في اللفظ القليل فق
  :بمعنى تام في ربع بيت آما يقول القدماء وذلك في قوله

  )4(َأيُّ الِرجاِل الُمَهذَُّب... 
ه                :"يقول المرزباني  خير الشعر مالم يحتج بيت منه الى بيت آخر، وخير األبيات ما استغنى بعض اجزائ

  .)5("قافيةببعض في وصوله الى ال
ى االيجاز دون التفصيل او        د عل ا اعتم شعري ربم ال ال اب ألن الجم ى االطن اج ال ادة اليحت شاعر ع فال

  .)6(اللمحة الدالة آما يقولون، اما التفصيل فهو من خصائص النثر ومن مزاياه
اني   ا القاضي الجرج ـ392ت (ام ا    ) ه ع االيج و م شعر فه ى ال ة عل فة غالب از ص د رأى أنَّ االيج ز فق

ات               )7(ويظهر هذا في مواضع متعددة من آتابه       ذه األبي ى ه ات عل ، فهو يفضل البيت الذي يتضمن معنى أبي
ة التي          . إذا لم تكن فيها زيادة     ذا البيت وخاصة في االمثل فقد فضل شطر البيت المتضمن معنى بيت على ه

  :ُأدعي فيها السرقة على أبي الطيب نحو قول المتنبي
  

وٍل فَ  َرُع مفع راً َوَأس ت َتَغيُّ       َعل

دُُّه   َك ِض ِي ِطباِع يٍء ف ُف ش  )8(َتكلُُّ
  

  :وقول االعور الشني
ه   شا ِب ا ن ى م الق الفت      وأدوم أخ

  )9(وأقصر أفعال الرجال البدائُِِع  
  

  

  .)1("المصراع الثاني هو بيت أبي الطيب بكماله" يقول عنه القاضي 
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و     ) الحشو(ولهذا استنكر .ه به فمفهومه لاليجاز هو ان يؤدي المعنى دون اخالل        في الشعر ووقف ضده فه
ة                      يريد ان تحمل آل آلمة في النص جزءًا من المعنى أما أن يأتي الشاعر ببعض الكلمات دون فائدة اال إقام

  .)2(الوزن فهذا مااليستحسنه وإنما يعيبه، فالمعنى عنده هو االساس الذي من اجله وجد النص الشعري
ذا                ) هـ395ت  (ي  أّما أبو هالل العسكر    د رأى أّن المجاز هو االختصار وااليجاز في الكالم، وإّن ه فق

ه مجاز الحذف وهو                  ق علي ذي اطل واع المجاز ال ق احد ان االختصار وااليجاز في المجاز يكون عن طري
الى       ه تع ةَ  <: المجاز بالنقصان ومثاله أن يضاف اليه ويكتسب اعراب المضاف في نحو قول َأِل اْلَقْرَي  َواْس

ة        )3(فأّن االصل هو الجر والنصب مجاز      > ى االيجاز            ) أهل (، وهو حذف آلم ة اضاف معن في سياق اآلي
  .واالختصار 

تعارة                       ين أّن من اغراض المجاز واالس تعارة، وب اره  " لقد ربط أبو هالل العسكري المجاز باالس االش
ظ ل من اللف ه بالقلي تعارة والمجاز)4("الي د لكل من  االس ه الب ا ان ى ، آم ة عل ة وهي اصل الدالل  من حقيق

  .)5(المعنى في اللغة 
  :آقول امريء القيس

  

هُ   رُجه َوِلجاُم ه َس ات َعلي      َفب

لِ      َر ُمرَس ًا َغي ي قاِئم اَت بَعين  )6(َوب
  

  

  .)7("أي آنت اراه واحفظه"
ر             ) هـ454ت  (اما ابن رشيق القيرواني      از، وي ي االيج ا ف ى فقد رأى من خالل تعريفه للبالغة أّنه

صدرون                           ك ي ي ذل م ف وي وه ن العصر االم دو، او م ن العرب الب أّن أغلب اصحاب هذا االتجاه هم م
اب، وتكشف                           ى االطن ا ال ن ميله ر م از أآث ى االيج ل ال ي تمي ة الت ة العربي ة اللغ عن طبيعتهم، وطبيع

ة                ى البالغ ا ال ار فيه ي أش اريف الت و       )8(تعليقاته التي يوردها على التع از مره ة   ، عن ان االيج ن بحال
ذي             ة ال وم البالغ ى مفه يق ال ن رش د اضاف اب المخاطب النفسية وما تقتضيه من ايجاز او اطناب، فق

ورا                 )9(آان يراد به جودة الكالم     تكلم يخاطب جمه  وضع الكالم موضعه من طول او ايجاز، فقد يكون الم
ه لمجم                       ان خطاب و آ ال ل ه عناصر الجودة، والعكس يق وفر في ل تت د        فيأتي بكالم طوي ين، فق وعة من المثقف

ه                      ذلك يكون تطويل اب، وب ا يفهمون باالطن م يفهمون بااليجاز مثلم يكون اطنابه مكروها من طرفهم، ألنه
ال                .خارجا عن حدود البالغة، باعثا على السآمة         ن رشيق هو الجم د اب ام عن وبهذا يكون مفهوم البالغة الع

  .في القول
ه            فقد حاول ان يع   ) هـ466ت  (أّما ابن سنان     ره في قول ى غي واالصل في مدح      :"لل تفضيل االيجاز عل

اني،    و المع صود ه ا المق سها، وإنم ي انف صودة ف ر مق اظ غي الم أّن االلف ي الك صار ف از واالخت االيج
اني      ى المع ا   .)10("واالغراض التي احتيج الى العبارة عنها بالكالم فصار اللفظ بمنزلة الطريق ال د هن فالتأآي

ة الوصول اليه بأقرب الطرق، يعني أّن على الشاعر أْن يحسن اختيار ألفاظه التي   ينص على المعنى وآيفي  
  .تؤدي الى المعاني الدقيقة

ا              ) هـ584ت  (اما اسامة بن منقذ      ات واالشعار بينم ات والمخاطب ى أن االيجاز اليق بالمكاتب فقد ذهب إل
ة عوا             يما في         يكون االطناب محمودا في الخطب، والكتب التي يقصد منها مخاطب رتهم، الس اس وجمه م الن
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  .)1(الترغيب والترهيب واالصالح بين العشائر واإلعذار واإلنذار إلى االعداء والعساآر وما أشبه ذلك
وهذا نوع من الكالم     " واوضح أنه حذف زيادات االلفاظ      ) االيجاز(فن  )  هـ 637ت  (وتناول ابن االثير    

دح                  شريف اليتعلق به اال فرسان البالغة من سبق ا         ا بالق ى درجاته ا صلى، وضرب من اعل ا وم ى غايته ل
ه   .)2("المعلى، وذلك لعلو مكانه، وتعذر إمكانه      ر أْن       : " ويعرف االيجاز بأن ى من غي ى المعن ة اللفظ عل دالل

ه             " والتطويل ضد ذلك    . )3("يزيد عليه  د  . )4("وهو أن يدل على المعنى بلفظ يكفيك بعضه في الدالله علي وق
  .لمحذوفات وبين أثر هذا الحذف في بالغة العبارةفصل القول في ا

فضال عن هذا تحدث ابن االثير عن االطناب، فهواليرى فيه أّنه مجرد تطويل، بل يفرق بينه وبين االيجاز                   
إن مثال االيجاز واالطناب والتطويل مثال قصر ُسلك اليه من ثالثة طرق، االيجاز هو اقرب الطرق                   : " بقوله

شتمل على          الثالثة اليه، وا  اب ت ه، اال أن طريق االطن د الي ساويان في البع ان المت الطناب والتطويل هما الطريق
  .)5("منزه من المنازه اليوجد في طريق التطويل

ل                ر من التطوي ادة تنف نفس ع ه، ألن ال دة في رى أن الفائ ذي ي ل ال فاالطناب عنده أعلى درجة من التطوي
ا الم          دفع عنه ذي ي ل وتميل الى االيجاز ال ه          .ل ة وأّن تحقيق ه في البالغة العربي ارف علي وهو االسلوب المتع

ى                 ى معن يحتاج الى طرائق عدة منها الحذف واالختصار واستعمال التعابير المجازية في سبيل الوصول ال
  .مؤثر
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  المبحث الثالث

                   التصوير
ًة   صُّوَرُة لغ ع   :     ال شَّْكُل والجم ي ال َوٌر(ه د (، و)ُص َصوَّرَ ق وََّرُه َفَت َشيء (و) َص َصوَّْرُت ال ُت ) َت توهَّم

ي َصوََّر ل الى )1("صوَرَتُه، فت ماء اهللا تع َصوُِّر" ومن أس ا " الُم وداِت، َوَرتَّبه وََّرجميع الَمْوُج ذي َص و ال وه
ا وآثرَته         ى اخِتالِفه الى    فأْعَطى آلَّ شيٍء منها ُصوَرًة خاْصًة، وَهْيئًة منفِرَدًة يَتميَّز بها عل ال سبحانه وتع ا ق

  .)2(>َخَلَق السََّماواِت َواْلَأْرَض ِباْلَحقِّ َوَصوََّرُآْم َفَأْحَسَن ُصَوَرُآْم َوِإَلْيِه اْلَمِصيُر<:في محكم آتابه
ه                 : " فالصُّورة رى أن اسم يقع على جميع هيئات الشيء العلى بعضها ويقع أيضاعلى ما ليس بهيئة، االت

ذا،        ذا االمر آ ذا      قال صورة ه ه آ ا               .)3(....."واليقال هيئت شكل إنم شكل، وال ي ال صورة تعن ي أن ال ذا يعن وه
ه الخاصة       ي نكهت وين الفن ل للتك ة تجع اءات معين ق ايح ل بخل ن أدوات تتكف ه م ا يلحق ب ظ، وم ه اللف يمثل

  . )4(المميزة، وهذه الداللة واردة فيما أثير حول اللفظ والمعنى
ضية ا    ذه الق ي ه ث ف تنفذ البح د اس اهتم   لق شكل واضح ف ي ب د البالغ كالها  " لجه ة، وأش ائلها الفني بوس

  . )5(...."اّال ان عالجه لها جاء على اساس جزئي .... البالغية، فعالج التشبيه واالستعارة والكناية، 
رى                ه وهو ي ا من اهتمام د شغلت جانب ان " وقد سبق أرسطو النقاد العرب في الحديث عن الصورة، فق

ستطي   دون صور         األنسان الي شاعر من خالل               .)6("ع ان يفكر ب د شبه ارسطو عمل ال اة (وق بعمل  ) المحاآ
  .)7(المصور، حيث يحاآي بلغته االشياء، واالفعال

صورة   (لقد اعلى ارسطو  من شأن        ق             ) ال ة فهي التي تخل ة بعام ة االبداعي ة   "في العملي ارات األنيق العب
ذي يحدث    " ي نفس المتلقي     وهي التي تحدث التأثير المناسب ف      )8("واالخاذة   ره   -فإن المجاز هو ال ل غي  قب

شيخوخة         - سمي ال أثير،فهوميروس حين ي د               :  هذا الت ا فق ا بواسطة الجنس ألن آليهم ا ويخبرن قصبة، يعلمن
  .)9("ازدهاره 

صورة      أثير        -نالحظ ان ال ى الت ادة عل دع في                 - زي يلة المب دة تكون وس ار جدي ر بأفك ى الظف ساعدنا عل  ت
  .عاني وابتداعها بواسطة المبدأ المشترك بين طرفي الصورةابتكار الم

الم                            ى ع اء ال شكله النص من انتم ا ي دماء بم اما في النقد العربي القديم فقد إرتبط مفهوم الصورة عند الق
شكل                      صورة ب م يتحدثوا عن ال الشعر، او ما يحدثه من اثارة في نفس المتلقي، فالنقاد في العصر الجاهلي ل

ا  ريح، وانم ذبياني     ص ة ال ذا النابغ ا، فه التلميح اليه وا ب    اآتف
  : يضع معايير للصورة األنموذج، عندما علق على بيت حسان بن ثابت- على سبيل المثال -

ضُّحى     َن بال رُّ يلمع اُت الغ ا الجفن       لن

ا    َدٍة دم ن َنج رَن م يافنا يقط  )10(وأس
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ة                 ..المظهر الخارجي واالخر المضمون، او المظهر الداخلي         ه قيم ذي طبعت علي فالصورة هي اللفظ والوجه االخر ال
 ".العمله هو المضمون

  .15: الصورة الفنية في شعر أبي تمام)5(
  .170:مسائل فلسفة الفن المعاصر) 6(
اب ارسطوا طاليس في البالغة  ) 7( أثير آت ذا الموضوع في دراسته حول ت اد الحديث عن ه د عي دآتور شكري محم فصل ال

، والدآتور جابر 109-77) :يننظرية الشعر عند الفالسفة المسلم(والدآتورة ألفت آمال الروبي في .  وما بعدها247:العربية
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يافك          " قائال   ال        فق . )1("انت شاعر، ولكنك اقللت جفانك وأس و ق ه ل ة علي دجى،    :" دتمنى النابغ يلمعن بال
يوفنا (بغية المبالغة في لمعانها، او يضع       دال من   ) س يافنا (ب اده في عددها، أو    ) اس عوضا عن   ) يجرين (زي

  .)2()يقطرن(لما تنطوي عليه المفردة البديله من قوة جرس، فضال عن ايحائها بالكثرة موازنة بـ) يقطرن(
ا روي                    ومن االشارات المهمة التي    اد العرب بالصورة في العصر االسالمي م "  تدلل على معرفة النق

ن حسان       ه        )3(ان عبد الرحمن ب ال ل ا، فق اه باآي ال  : ،جاء اب ك فق ردي       : "مابال ه ملتف في ب سعني طائر آأن ل
  .)4("قلت واهللا الشعر : قال. حبرة

، وأفق تخيلي، مما جعل  ولعل إجادته تصوير الطائر، وإدراآه مستلزمات الوصف ينم عن قدرة شعرية      
ابع من أصالة                    صورة ن د العربي لل وم النق إن مفه ذا ف ه، وبه شاعرية في ده، فيتوسم ال قوله يحظى بعناية وال
التفكير النقدي عند العرب، ومحاوالت النقاد العرب ارساء أسس نظرية لهذا النقد تستوحي موروثنا االدبي               

شعر   يما ال ك الس ي ذل صورة " ف رب ال د عرف الع لوب   فق ن خصائص االس ي م شعر، فه وا ال وم عرف  ي
  .)5("الشعري وهي فيه آالشمس في الحياة الغنى له عنها، واليمكن تصور شعر خال من الصورة

ألف في                      ) هـ 216ت(ويعد االصمعي    ي، ف ى اللفظ القرآن ايتهم ال وا عن ذين وجه ارزين ال اء الب من العلم
رآن( ات الق ام  ) لغ المعنى الع ظ ب لة اللف ي ص ه  وبحث ف ي آتاب ارة ف داد( للعب ب  ) االض تم بالجان ه اه ولعل

ه        ارة في آتاب اس (الترآيبي الموسيقي للفظ وصلته بالمعنى وربط العب رآن      ) االجن ك الق ى ذل دافع ال ان ال وآ
ه          . )6(الكريم ك بقول ى ذل : وآان االصمعي يرى ان بعض الصور الفنية تستحق أن تكون مقياسا حين أشار ال

دي أحد     (و)  أحد اعتذر(و) والوصف أحد ( م يبت ثال والوصف أحد            )7()ل ول م و يق ا   " ، فه اج  " ظليم اال إحت
  :الى قول علقمة بن عبدة 

  

ُؤه   ِه وُجؤُج َأنَّ َجناَحي ق آ         هي

ومُ    اُء َمهج ه َخرق ت ِب ٌت أطاَف  )8(َبي
  

  

  :آقول أوس بن حجر) تهر(و) تشهق(ولم اسمع وصف الطعنة بمثل هذا :" وقال ايضا
دِرهِ  ي َص رو  َوف ِب الَع ُل جي         ِمث

ر      ًا َتِه ًا َوحين شَهُق حين  )9(ِس َت
  

  

، وآشف االصمعي   )10(وهو أآثر األنواع البالغية اهمية بالنسبة للناقد القديم      ) التشبيه(لقد وقف االصمعي عند     
شعراء عن بعض معاييره في استحسان الصورة التشبيهية ومن هذه المعايير االبداع الذي تمتاز به صور بعض ال       

  :عن غيرهم فضال عن االصالة واالبتعاد عن التقليد الذي اليضيف جديدا نحو قول امريء القيس
  

ا     وَل ِخباِئن َوحِش َح ون ال َأنَّ ُعي        آ

بِ      م ُيَثقَّ ذي َل زَع ال ا اَلج  )11(َوَأرحِلن
  

  

ه بكيف                 ة في شعرية تترآز العناي صورة ال ين    فالتشبيه في هذا البيت عنصر يكون جانبا من ال ة ب ة المقارن ي
وحش   (طرفي التشبيه    ون ال م يثقب       ( و) عي ذي ل وة              ) الجزع ال داع نتيجة ق ردت باإلب ل صورة تف وهي تمث

  . الصلة بين الطرفين وبراعة الشاعر في مالحظة هذه الصلة وتوظيفها لخدمة النص الشعري
وا بمصطلح                 ذين اهتم دامى ال اد الق صورة (ويعد الجاحظ من النق ال   ) ال دما ق شعر صناعة      :" عن ا ال فإنم

                                                 
 .55:الموشح) 1(
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ر                      شعر وغي افال تراه جعل هذا التشبيه مما يستدل به على مقدار قوة الطبع ويجعل عيارا في الفرق بين الذهن المستعد لل
 .175: اسرار البالغة: ظ" المستعد له
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  .ير مثقب ألن ذلك اصفى له واتم لحسنهمن السواد والبياض بالخرز وجعله غ



 

 

  .)1("وضرب من النْسج وجنس من التصوير
ى تجسيد                    ان مصطلح الصورة عند الجاحظ يمكن ان يكون مرادفا للشكل او الهيئة او الصفة وللقدرة عل

ي  ل ف سية تتمث ي صورة ح اني ف سبك(المع ودة ال واد  ) ج ع م ى جم درة عل ى الق دل عل سبك مصطلح ي وال
د          متفرقة ومزجها لخلق بناء فني       صورة عن وم ال شكل والمضمون في مفه متماسك ومتحد، وبذلك يتوحد ال

  .الجاحظ
شعر                             ا، فال دم به ة التي تق ة االمن خالل الهيئ ستحق المزي ا الت ا فإنه والمعاني مهما آان شرفها في ذاته

شنا ويحسن ترتيب الكلمات        ا يده ا م ذي يصور لن ك ال ه ذل ى قبول سرع القلب ال ذي ي ا الكلمات  )2(ال ، وإنم
ل ودالالت" ق مؤث ات وخل ة  )3("صور وعالم ي معلق ذباب ف ى صورة ال ي عل احظ يثن ا راح الج ن هن  وم

يس          اه امرؤ الق و حك ذباب ول رة رسم صورة ال اد عنت د أج رة، فق ى الفتضح    " عنت ذا المعن ول )4("في ه  وق
  :عنترة هو

  

ده  ي وح ا يغن ذباَب به رى ال       فت

رّنمِ     شارب المت ل ال ًا آفع  َهزج
  

ِردا ُيح  ه َغ ه بذراِع  ّك ذراَع
  

َذمِ      اد االج ى الزِّن ِب عل َل المّك  )5(ِفع
  

ايميز                    ذا أّن م ة وهيئة،ويتضح من ه شيء حرآ شبيه شيء ب فقد نجح الشاعر برسم صورته من خالل ت
ة                    ات اللغوي وع من األنحراف في العالق ى التصوير وإحداث ن ة عل عمل االديب من غيره هو قدرته الفائق

  .لخاص على ذهن المتلقي سامعا وقارئاللنص ألن له تأثيره ا
وع من                        ذا الن ا الجاحظ ه د دع فضال عن هذا وقف الجاحظ عند صور متعددة من التشبيهات المجملة وق

  :باب الشعر فيه تشبيه الشيء بالشيء قال الشاعر:"التشبيه بتشبيه شيء بشيء قال
  

شاقني    از ف و الحج ن نح رُق م دا الب رقُ        َب ه الب ازّي ل لُّ ِحج اِئُقوآ   ش
  

ه      ل دون ْرق واللي ْبِض الِع َل َن رى ِمث      َس

الُق   ا واألس ي آلُّه الم أبل  )6(وأع
  

  

ى                       ل، لغرض الوقوف عل نالحظ ان هذا النوع من التشبيه يحتاج في ادراك وجهه الى ضرب من التأوي
ه،     الصورة الفنية التي يقصد الشاعر الى رسمها، وهذا التأويل إّما أن يكون سطحيا ظاهرا الم               عاناة في فهم

ان نظر        ل وإمع ى تأمُّ اج ال ى وصف سرعة       .)7(وإّما أن يكون  لطيفًا غامضًا يحت شاعر قصد ال دو أّن ال ويب
رق في                   شبيه الب أّن ت د أن نالحظ ب ل الب ذا الحد، ب د ه شبهه بنبض العرق، ولكن االمر اليقف عن رق ف الب

ذل               افر الطرفين، ل شبيه متباعد الوجه متن ل             سرعته بنبض العرق ت د التماث يس مجرد عق شاعر ل ك فقصد ال
سافات              ة وم ال عالي والمقارنة، بل إّن الشاعر أراد ذآر البرق الالئح عن بعد وقد حجزه عنه ليل مدلهم وجب

ان بصعوبة وعدم وضوح                 سرعة      . من االرض فسيحة متباعدة، لذلك فإن الشاعر يلحظ اللمع فضال عن ال
   .الطبيعية التي نالحظها في آل برق ولمعان

ارة او       دمها عب فالصورة إذًا ترآيب لغوي، ويمكن ان  يسهم التشبيه في خلقها وتشكيلها، آما يمكن ان تق
ر من األنعكاس                                يئا أآث ا ش ل لن ه تنق ا في الحقيق ا مجرد وصف، ولكنه دو في ظاهره شعر  تب قطعة من ال

  .)8(اعرالدقيق للواقع الخارجي، آما إّن الصورة من زاوية اخرى تعبر عن تجربة الش
يس خاصية                          و ل سة بالصورة، فه اني المتلب شمل آل مراتب المع د الجاحظ لي ويتسع مفهوم الصورة عن
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شكل     تتعلق بالقول البليغ، اذ إّن آل اخراج للمعنى في صياغة ما بناء لصورته، فصورة المعنى في الشعرتت
ه            ول         في صياغة يراعى فيها خصوصيتها ذاتها، وهذا االخراج المتميز للشعر يهب ايز ضمن أشكال الق  التم
رَجم     " البليغ فيكسبه التفرد بالمقابل الى أشكال التعبير في الحضارة الواحدة ذلك أّن              ستطاع ان يت شعر الي ال

الكالِم  ،واليجوز عليه النقل ومتى حوَِّل تقطَّع نظُمه وبطل وزُنه، وذهب حسُنه وسقط موضُع التعجب        ال آ
  .)1("المنثور

ارا     احثين                وربما شكلت االش سيرات الب ا لتف ة حول التصوير دعم ات الجاحظ النقدي واردة في مؤلف ت ال
د       ي النق ة ف اهيم االغريقي ى المف الع عل الل االط ن خ وا بعض اآلراء م ا آون احظ  " وربم ا اراد الج وانم

تمالة المتلق            .)2("الصياغة الجديدة المؤثرة   ى   وتعني أّن للشعر إسلوبا خاصا يقوم على إثارة األنفعال واس ي ال
  .)3("بالتجسيم... أي ان التصوير يترادف مع ما نسميه" موقف من المواقف، وتقديم المعنى بطريقة حسية 

ة   ن قتيب ا اب ـ276(ام ة      ) ه ي دق صيل ف ى تف تمل عل ا اش ه م سره من د وي شبيه الجي ان يعجب بالت د آ فق
ه                          ال عن ن تولب اذ ق شبيهات النمر ب ا استحسن من ت دو فيم ا يب ه في         و" مشابهته، آم شبيه قول د الت من جي

  :اعراض المرأة
  

ا     َت ِقناِعه َشمَس َتح َأنَّ ال َصدَّت آ      َف

ب       نَّت ِبحاج ا َوض ٌب ِمنه دا حاِج  )4(َب
  

  

ل                      و يمي شابه، فه فهو يستحسن التشبيهات التي تميل الى التفصيل والدقة في التصوير من خالل ذآر الم
درك         ارئ ان ي أتى للق ضيله         الى الصور البعيدة التي اليت ا جاء تف ى ومن هن ة االول ا وحدودها للوهل  ابعاده

ه              رخ            :" للصورة الواردة في شعر حميد بن ثور الهاللي الذي وصفه في قول ه في ف شبيه قول ومن حسن الت
  :قطاة
  

وةٍ    ْوَر حن داقه َن ى اش أّن عل       آ

ا    ه ِلَيطعَم َد من ّد الجِّي و َم  )5(إذا ه
  

  

اج          شاعر تحت ا شيء من الغموض                     فالصورة التي جاء بها ال ا يلفه ره فيه ى شيء من التأمل ألن الفك ال
  .يستلذه القارئ عند الكشف عن معناه، فالشاعر يشبه صفرة اشداقه بصفرة ذلك الّنور في حالة مدِّه لعنقه

يس        ة، ول ومثلما تعتمد الصورة على التعبير المجازي فهي تعتمد على التعبير الحقيقي في استعمال اللغ
ر                           المهم في ذلك   رك االث ا في ت ر الموحي ونجاحه ى التعبي درتها عل م هو ق سلكه، ولكن المه  السبيل الذي ت

  .واألنطباع من غير تصريح وال مباشر ة
ًا من عناصر                    ) هـ285ت(اما المبرد    صرًا مهم ه عن شعرية آون صورة ال فقد عرف أهمية التشبيه في ال

لمعايير المهمة في تقييم الصورة فقد استجاد قول        الصورة الشعرية، لهذا تحدث عنه وعدَّ حسن التشبيه من ا         
  :علقمة الفحل الذي وصف فيه آجن المياه

  

هُ    َأن جماَم اًء آ ا م      فأوردته

ِبيبُ    ًا وَص اُء َمع ِن ِحنَّ ُن اَألج  )6(م
  

  

دم المختلط              ويبدو أنَّ االصابة التي حققتها هذه الصورة تكمن في جانب اللون، على الرغم مما تترآه صورة ال
ة المتلقي، اال ان يكون                              م على مخيل نعكس سلبا على الصورة، ومن ث بالحناء من ضالل نفسيَّه غير محببة مما ي

  .ذلك هو بغية الشاعر في رسم موقفه النفسي من تلك المياه
فضال عن هذا يتخذ المبرد من الصورة الفنية معيارا نقديا يحتكم اليه في موازنته النقدية التي يقيمها بين                

  :تشبيهات فقد اتخذ من اصابة الشاعر في الوصف عيارا يفضل من خالله قول سالمه بن جندلال
  

ِهم   وَق ُرؤوِس اَض َف اَم َب َأنَّ الَنع       آ

واِحمُ      ِد َج َت الَحدي ُنُهم َتح  َوَأعي
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  :على قول الشاعر
  )1(آَأنَّ عليهم شروق الطَّفل

ا في           ألن سالمة بن جندل اصاب التشبيه عندما شبه خوذ ال            ا شكال ولون شبه بينهم وة ال البيض لق د ب حدي
ا،                       بها له شمس ش ان شروق ال حين إنَّ الشاعر االخر قد جاء تصويره متجاوزا االصابة، حين جعل من لمع
د           ومن ثم هناك زيادة تصويرية نجدها اثرت الصورة وهي التي حملها الشطر الثاني، التي آشفت عن البع

  .الء المحاربين وعزيمتهم المتوهجة رغبة في القتالالنفسي المتمثل باتقاد حماس هؤ
ساق    ة واالت ة اللغوي ساق الدالل ن خالل ات شعر م ى ال اد العرب ينظرون ال ذآر ان النق دير بال ن الج وم

ة                . التصويري في النقل الدقيق للواقع     ين اللغ ارب ب ر التق فقيمة الشعر العليا تتحقق في نظر النقاد العرب عب
  .ت إذا لم يحقق ذلك ويستهجن، ويعد جميال ومصيبا إذا تحقق له ذلكوالواقع فيعاب البي

ز   ن المعت ا اب ـ296ت(ام شعر،      ) ه ز ال ي تمي ة الت م االدوات التعبيري جًال أله ه س ي بديع ع ف د وض فق
ى    " مستعيضا عن مصطلح الصورة بمصطلح البديع وأخرج بتطبيقاته الصورة الفنية من         النظر المجرد ال

  .)2("آزا على التشبيه واالستعارة الواقع الملموس مر
شاعر                     ) هـ322ت( اما ابن طباطبا     دعو ال و ي م الجاحظ، فه ة يقترب من فه صورة الفني فقد آان فهمه لل

ن   ى حظه م ل معن اء آ ه، وايف ي معاني شعر والتصرف ف ي تأسيس ال ذاهب العرب ف ى م وف عل ى الوق ال
ة، والطرب        ويذهب.)3("حتى يبرز في أحسن زي وابهى صورة        " العبارة   زاز واالريحّي  الى ان حالة االهت

ة       . )4(من مؤثرات جمال الصورة في النفس    شاعر في لحظه تلقائي ور ال داعي يعت فالصورة الشعرية عمل اب
سيج        )5(نتيجة لمدرك حسي او عقلي او خاطرة تتيح لرؤية جديدة          ة في الن اظ الداخل ، وهذا يتطلب وعيا لاللف

  .راد رسمهااللغوي، حتى تنسجم الصورة الم
ى،                       ق مصافحة للمعن صورة تنطل ا يجعل ال فضال عن هذا وجد ابن طباطبا أّن في ضروب التشبيهات م
ا                    ا تكون بينهم وربما يشبه الشيء الشيء صورة، ويخالفه معنى، وربما اشبهه معنى وخالفه صورة، وربم

  .)6(مقاربة ومشابهة مجازا الحقيقة
ة ألن من             لقد ادرك ابن طباطبا أنَّ الصورة المر       اد تخيلها يجب ان تشتمل على عنصر االبتكار والطراف

تكلم                      دالالت، ولكن ينبغي للم شأن ذلك أْن يفاجئ النفس بمعان وعالقات متجددة توحي لها بقدر آبير من ال
ان يدرك ان ثمة حدودا اليمكن تخطيها في التخييل والمبالغة، فيقف الشاعر عند مديات معينة واليتجاوزها                

ى         واال ف  قدت الصورة معناها وفقد التخييل دوره في احداث االستجابة المطلوبة، وهو ما درج البالغيون عل
  .)7(نعته باالغراق فعد سلوآا آالميا ملغزا مبهما يخرج عن الغايات االساسية للكالم

ر  ن جعف ة ب ا قدام ـ337ت (ام صورة ) ه ده لل دا تحدي شعر فب صورة وال ين ال ة ب ة وثيق رى أّن العالق  في
ه          : (امتدادا للتصور الذي جاء به الجاحظ يقول       إذا آانت المعاني للشعر بمنزلة المادة الموضوعة والشعر في

ا،        صورة منه ر ال أ ثي ل ت ل  ... آالصورة، آما يوجد في آل صناعة من انه البد فيها من شئ موضوع يقب مث
  .)8()الخشب للنجارة والفضة للصياغة

تها                   ويبدو من رأى قدامة هذا أّنه اليم       ياقها، او دراس ة س صورة وفك عناصرها عن طبيع زاء ال كن اجت
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ة     شويها لطبيع ل ت ياقها يمث ن س صورة ع زاء ال ا، ألن اجت شر داللته ة ن سياق او محاول ذا ال ن ه ستقلة ع م
سع   ذلك يت اس، وب دمها للن اني وتق تظم المع ي تن صورة الت شعر اال ال ا ال سواء، فم ى ال شعر عل صورة وال ال

  .)1( قدامة ليشمل العملية االبداعيةمفهوم الصورة عند
واس رأى                              ي ن د صورة ألب شاعر، إذ وقف عن ا في صور ال ع احيان ذي يق وقد نبه قدامة الى التناقض ال

  :فيها تناقض الشاعر حين قال في وصف الخمر
  

ا    ن َحباِبه ا ِم ا َعف ا م َأنَّ بقاي        آ

ذارِ      واِد ِع ي َس يٍب ف اريُق ش  تف
  

مَّ، انف    ه ُث رّدت ِب ا َت ن أديمه       رى َع

ارِ     اِض َنه ن بي ٍل َع ّري لي  )2(َتف
  

  

ة             ول قدام ك      :" فهو يرى أّن التناقض قد جاء عن طريق التضاد يق ا جاء في ذل اقض (ومم ى  ) أي التن عل
  :جهة التضاد قول أبي نواس في الخمر

  

ا   ن حبابه ى م ا عف ا م َأنَّ بقاي      آ

ذار      واد ع ي س يب ف اريق ش  تف
     

شيب في البياض وحده، الفي شيء                      فشبه حباب الكأس ب    شبه ال اب ي ائز، ألن الحب الشيب، وذلك قول ج
  :آخر غيره، ثم قال

  

ا  ن اديمه رى ع م انف ه ث ردت ب       ت

ار      اض نه ن بي ل ع رى لي  تف
  

  

شيب           والخمر  . فالحباب الذي جعله في هذا البيت الثاني آالليل، هو الذي آان في البيت االول أبيض آال
ار       التي آانت في البيت    يس يجوز   ....  االول آسواد العذار هي التي صارت في البيت الثاني آبياض النه فل

  .)3("ان يكون شيء واحد يوصف بأنه أبيض واسود 
اال ان رأى قدامة هذا لم يوافق عليه حازم القرطاجني الذي رأى أّن قول أبي نواس يحتمل وجوها من التأويل            

ه الكالم لهذا                  فمن ذلك ان يكون     " اليكون معها تناقض     م يتسع ل أراد ان يشبه سواد الخمر بالليل والحباب بالنجوم، فل
  :التشبيه، فلوح له في البيت الثاني تلويحا لطيفا  بقوله

ون                     " تفرى ليل عن بياض نهار    "  ه من ل اتردت ب ا م رى عنه ل أي إنف حيث آانت النجوم في ضمن اللي
  .)4("ومه عن بياض النهارالسواد، وما اقترن به من الحباب تفري الليل ونج

نص    ي ال دة ف صور الجدي ي البحث عن ال ه ف سابقين علي اد ال ارك النق ة ش ذآر ان قدام دير بال ن الج وم
ا                  ودة، فيخرجه صورة المعه الشعري وعلى هذا االساس شجع قدامة الشعراء على ابتكار المعاني الجديدة لل

 سالمان من االزد، حين حاد عن تصوير الخوذ           بذلك عن المتعارف المعتاد آالذي فعله أبو شجاع احد بني         
ك في                             د وهو الكواآب وذل ى شيء آخر جدي أ ال البيض ولج شبيهها ب والتماعها على الرأس بالمعهود من ت

  :قوله
  

ا   دُو آأَنم َل تع م ار اال الخي      فل

   )5(سنّورَها فوق الّرؤوِس الكواآُب  
  

صوره    فنظرات قدامة هذه تكشف عن اشارات دقيقة تعالج موض         داع، المتجدد        " وع ال ل حاالت االب تمث
ائق االمور       ى استمرارية         . التي رصدها بعقله المحّلل النافذ الى دق شعراء ال ذا الكشف ال ا من خالل ه داعي

  .)6("البحث عن آل ما هو جديد وجميل في محيط التصوير
و انفصلت         ا ل رة     فالصورة الشعرية اليمكن لها ان تنفصل عن التجربة الشعرية ألنه ن تكون معب ا ل  فإنه

شعرية                  صوره ال شكيلها، ألن ال صيدة وت ال في ترآيب الق ذا الفصل خل عن موقف الشاعر ومن ثم يحدث ه
شبيه              . انما هي تشكيل لغوي يصور تجربة الشاعر         ة من خالل الت دة المتكون صورة الجدي وعندها تصبح ال
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  . متشابهينتمثل معنى جديدا ناشئا من اتصال واقتران معنيين متقاربين و
دي  ا اآلم ـ370ت ( ام شعرية)  ه صورة ال الج موضوع ال د ع دي)1(فق ول ان اآلم ن الق ى يمك د "  حت ق

ل       ه مث ي تقويمات ردات ف ظ مف ا ان نالح صورة، ولن ى ال ائيين عل ين الط ه ب ب موازنت ي اغل د ف اعتم
  .)2("والتفاتات الى دقة الصورة" وصف،اقام، شبه، استعارة"

" بيهات الواردة في شعر الطائيين ضمن المعاني التي تقع فيها الموازنة ورأى أّن              لقد تناول اآلمدي التش   
ة                     ة، وعل ة فاعل آل محدث مصنوع يحتاج الى اربعة اشياء، عله هيوالنية هي االصل، وعله صورية، وعل

شا                      ..... تمامية   اظ ال اء، وألف صائغ، وآجر البن ل خشب النجار وفضة ال ا مث عر مثل آلة يستجيدها ويتخيره
  .)3("والخطيب

و   دي وه ن اآلم ادة       " ولك رة الم سفة فك ن الفل ذ ع د أخ شعرية، ق صناعة ال ول ال ر الص اول التنظي يح
صورة ام      . )4("وال ك أّن تم ذه االصول، ذل ع ه شيا م ع متم ل االرب رة العل دي فك ف اآلم ان توظي ذلك آ ول

صورية ا   ه ال ل للعل صود المقاب ق بإصابة الغرض المق شعرية يتحق صياغة ال ولي  ال ى الهي ي تتأسس عل لت
فاآلمدي يرى اللفظ آالمادة واصابة الغرض المقصود هو الصورة، والشك في             .)5(المتجسدة هنا في األلفاظ   

ل                    ه خل ع في ى اليق أليف حت ا صحة الت م يتلوهم ى المقصود ث شعر هو تحقيق المعن ان اصابة الغرض في ال
ه      فصحة التأليف في: " والاضطراب وقد آشف عن هذا في قوله      وى دعائم  الشعر وفي آل صناعه هي اق

ه                      صناعة ممن اضطرب تأليف ك ال وم بتل ان اق ا آ ان اصح تأليف ذا نجد   .)6("بعد صحة المعنى، فكل من آ ول
  :اآلمدي يأخذ على أبي تمام خطأه في صورته التي حملها قوله

  

ى  يره المرط ذآّى س االرحبّي الم       آ

ب      ب والخب ع والتقري د والمل  )7(والوخ
  

  

همعل ك بقول ون  : "ال ذل وان واليك ن الحي اس م ون التقريب ألجن د يك ذا الوصف مخطئ وق ي ه و ف وه
ضا          م أره في اوصاف       : لالبل، فانا مارأينا بعيرا قط يقرب تقريب الفرس والمرطى اي ل، ول من عدو الخي

  .)8("سير االبل والعْدوها 
ه أليق        ويمكن توجيه قول الشاعر على انه آان يقصد تشبيه الممدوح بالنج           ل ألن يب من الخيل وليس االب

بالممدوح واجمل، فضال عن ان صفة المذآى التي تعني المسّن المجّرب هي صفة أآثر إلتصاقا بالخيل من                 
ل           : والمذاآي" االبل اذ ورد في اللسان     نتان، الواحد مذك مث ا سنة او س د قروحه ا بع ى عليه الخيل التي ات

ا هو مشترك               وعليه فمن الصح  . )9("الخلف من االبل   ة ورود من العدو ماهو ممحوض للخيل آالتقريب وم
  .)10(مع االبل مثل المرطى

ى                       ادة في معن ك الصورة، أي الزي صورة وضوح تل د ال ا اآلمدي في نق د عليه ومن المعايير التي اعتم
رار            الصورة، والبلوغ في الوصف قدرته، واالختصار وجمال االلفاظ جاء ذلك في موازنته بين صورة الم

  :الفقعسي في وصف االثافي المتمثلة بقوله
  

ا    ى َجواِنبه وِد عل ُر الوق        أث

مُ     ُه َلْط دوِدِهنَّ آأّن     )11(ِبُخ
  

  :وصورة أبي تمام للمعنى نفسه
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اً    َن ُحْزن دودش ُلِطم اٍف آالُخ      اث

سِّوارُ      َصَم ال ا انَف ؤٍي مثَلم  )1(َون
  

  

ى     -أبا تمام    يعني   -اورد المعنى   :" فقد علق على ذلك بقوله     اني بمعن  في مصراع واتى في المصراع الث
ذي     " اثر الوقود على جوانبها     :" آخر يليق به فأجاد إال أّن المرار أشرح واظهر معنى لقوله           ى ال فأبان المعن

  . )2("من اجله شبّهت الخدود الملطومة
ام للمع                   و تم ه أب ى ماجاء ب ط        واآلمدي محق في نعت صورة المرار بالوضوح قياسا عل د رب سه فق نى نف

الشاعر بين االثافي وسواد الخدود والرابط هو سواد اللون واستعمل أبو تمام االشارة والتلميح اعتمادا على                
ى                      ه عل ود ومايترآ ذهن المتلقي وشدة تنبهه في حين جاء ت صورة المرار واضحة ألنه استعمل لفظة الوق

ذا يتفق مع                      إن رأى اآلمدي ه م ف ر ومن ث صورة              الجوانب من أث اس ال د الحديث حول مقي ه النق ا جاء ب م
  .)3(االدبية الناجحة المتمثل في نقل الفكرة والعاطفة بامانة تامة ودقة

را                          ان يعجب آثي شبيه آ ى الت زة عل ة المرتك صورة الفني ومن الجدير بالذآر أنَّ اآلمدي في حديثه عن ال
  : قولهبالجمال السهل الواضح ولهذا نجده يدافع عن تصويرالبحتري في

  

ا    ا فكأنه ة لونه ي الزجاج        يخف

اء       ر ان ة بغي ف قائم ي الك  )4(ف
  

  

دح                         : وقالوا:" اذ قال  ه، والق دي صحيح، والعيب في ه، والمعنى عن ذه حال سا لكانت ه اء دب ئ األن لو مل
  .)5("وذلك ان الرجل قد دل بهذا الوصف على ان شعاع الشراب في غاية الغلبة، وان الكأس غاية الرقة

اء                   لقد   ى ان األن ا للمتلقي عل شراب ايهام ذا ال نجح البحتري في وصف الشراب، متخذا من شدة صفاء ه
ه                       ك أّن ى الصورة، ذل ا عل ا جمالي ة طابع يس من الضروري ان       " وآأنه قائم بغير اناء وقد اضفت المبالغ ل

يجب ان تثير في  ترتبط الصورة ارتباطا منطقيا، وانما توجه بقوة الحدس الى عواطف القارئ واحاسيسه و          
  .)6("عقل القارئ آل تداع وارتباط يؤدي الى االفكار التي تكمن وراء االلفاظ 

ود                     ) هـ421ت(اما المرزوقي    ادئ عم ه عن مب ة من خالل حديث صورة الفني فقد تعرض للحديث عن ال
ى ضرورة الوضوح     انتهى ال ادئ ف ذه المب نن ه د ان يق ذا الناق اول ه د ح ي، فق شعر العرب م )7(ال ي ، ث  عن

ى اساس  ي عل صوير الفن ة الت صورة وطبيع ق بالتفاصيل  :" بال سهولة والوضوح، دون ان يتعم صر ال عن
  .)8("الدقيقة واعمال المقدرة الفنية لدى الشاعر وإخراجها

اني                       ى المع اده عل ي، في اعتم لقد اتخذ المرزوقي من سمة التصوير البليغ الذي امتاز به فن القول العرب
د  ن رواف ي هي م ي  الت ة ف ول ذي الرم ضيله لق ي تف شعرية ف صورة ال ى ال تكم ال د اح شعرية فق صورته ال

  :وصف سرعة فرسه في قوله
  

ا  سل آلّم صدير ين ن الت اد م       يك

ه      ة راآب ّس العمام رنم او م  ت
  

  

  :على قول المخبل السعدي في وصفه سرعة فرسه ايضا
  

ا   َسوَط َأفَزَعه َت ال         وِإذا َرَفع

ُضلوِع    َت ال هُمَتح روُع َش  )9(ُم
  

  

ه  ي قول ضيل ف ك التف د آشف عن ذل دم: " فق شاعر المتق ى ال ة زاد عل ة : إّن ذا الرم د ان بيت ذى الرم يري
سالله                 ينطوي على مبالغة، والمبالغة من شأنها أن تحسن الشعر، ويقول في تعليل تفضيله لبيت ذي الرمة أّن ان
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 قرعها لرفع السوط، اذ آان في رفع السوط إيذان بالضرب اذ من التصدير لغناء راآبه او مسه العمامة أبلغ من      
  .)1("آان غناء الراآب او مسه العمامة ليس مما يوهم الذعر

ويين                        أثير اللغ ة والوضوح والقرب وهو من ت ى الدق شتمل عل ا ت صورة ألنه ال ال ى جم فالناقد يحتكم ال
  . جاء عن العرب من استعمال لغتهمالعرب والثقافة العربية التي تدعو بصراحة الى االلتزام بما 

ة            صورة الفني ي ألن ال ي المتلق صورة ف دثها ال ي تح ارة الت ى االث ي إل ه المرزوق ذا انتب ن ه ضال ع ف
خصيصة مهمة من خصائص الشعر وهذا آله ينصب في مجرى واحد هو اآتشاف ابتكار الشاعر وابداعه       

  .شياء والتزام الوضوح قدر االمكانمع مطالبته باالبتعاد عن إلغاء الحدود الفاصلة بين اال
أن وسعة أفق                      ة بت صورة الفني ستقبل ال و ي فضال عن هذا امتاز ذوق المرزوقي بالجمال وبعد المدى، فه

  :ليبرز دقائق ورموز تلك الصورة، انه مثال يتأمل قول الشاعر
  

ا ارهون آم ا الك ق فيه رب يلح        الح

ديها       ى فُتع ى الجرب صحاح ال دنو  ال  )2(ت
  

  

اء                 و ما فيه من تجسيم ألنتشار آثام الحرب، وشمولها للقريب والبعيد والمحارب والمسالم، فإذا هي آالوب
ا يلتحق          : " الساري في البيئات المعافاة، ولذا تراه يقول      اره له رى الك شر الحرب يعدي اعداء الجرب، فت

ذ     م ي ذا      بها، وان آان غير حازم لها، وتلقى البعيد منها يصطلي بحرها، وان ل دها، وفي ه شع موق م ي آها ول
ه                          ه والمفكر في ى لمتأمل ى يتجل روز، حت ى الب اء ال التشبيه خروج المشبه من الكمون الى الظهور ومن الخف

  .)3("على بعده في التصور، تجلي القريب في العرف واالعتياد، وهذاهو غاية المراد من التشبيهات
ل منطق ة تماث صورتين عالق ين ال ا ب ة هن ان إّن العالق در االمك درك ق شطرمع . ي م فتتكامل اطراف ال

ن     دوى م ة الع ذي يعرف حقيق ي ال ن العرب ة م ة، قريب صورة الثاني ل ال ه أو ق شبه ب ز، خاصة أن الم العج
  .الجربى الى الصحاح من االبل، وأحسب ان هذا هو الذي قرب الصورة 

اهر الجرجاني  د الق ا عب ـ471ت (ام ن) ه ة ف صورة االدبي رر أن ال د ق ره، فق ه صاحبه فك د أعمل في  ق
ه               ذل في ورتب المعاني في نفسه ثم اختار النظم المناسب ألدائه، حتى يضع نظما جميال يقوم على أساس ماب
ك    دة، ألن ى ح ه عل ة من ل جمل ادت آ ه، وإْن ج دا وان حسنت ألفاظ الم جي ذااليكون الك دون ه د وب ن جه م

ى آل             :" ترى د ال ى بعض سبيل من عم ر من أْن       سبيله في ضم بعضه ال ا في سلك، ال يبغي أآث ل فخرطه
ة            ي هيئ ه ف ئ ل ك أْن تجي ضده ذل ي ن د ف ض، اليري ى بع ضها عل ياء بع ضد اش ن ن رق، وآم ا التف يمنعه

  .)4("أوصورة
أي ان عبد القاهر يرى ان نظم الكالم يتبع علة منطقية ويهتدي بنموذج رسمه العقل، ألن للكالم دالالت                  

ة          تحتم آيفية نظمه على صورة خا      ا التصوير بعل صة آما تتناسق اجزاء الصناعات االخرى التي يقصد به
  .تقتضي وتحتم آونها حيث وضعت

اد                   بقه من النق ره ممن س د غي ا عن م يبلغه دة ل ادا جدي لقد اتخذ مصطلح الصورة في منهج عبد القاهر ابع
شعر               دا لل ا العرب، فوسع دالالته، حتى يبدو احيانا آأنه يعد الصورة تحدي دآتور احسان       وتعريف ه، ويرى ال  ل

اهر في      )5("بأن الصورة هي اساس الشعر بل هي الشعر نفسه              " عباس أّن عبد القاهر يؤمن       د الق د وجد عب  فق
ين اللفظ والمعنى وتكرار                             ا المفاضلة ب ه هم د االدبي العربي قبل ا النق مصطلح الصورة حال الشكاليتين واجههم

ا الصور والنقوش،                المعاني عند الشعراء، ويذهب عبد القاهر       الى المقارنة بين المعاني واالصباغ التي تعمل منه
ا سبيل   " :فيصبح نظم الشعر عنده تخيرا ونظما للمعاني، آما ينتقي الرجل االصباغ ويمزجها ويرتبها، يقول   وإنَّم

ّدى في اال                   صباغ  هذه المعاني سبيل االصباغ التي تعمل منها الصور والنقوش، فكما أنك ترى الرجل قد ته
سج               ذي ن ه ال اني              ... التي عمل منها الصورة والنقش من ثوب ا مع شاعر في توخيهم شاعر وال ذلك حال ال آ

  .)6("النحو ووجوهه التي علمت انها محصول الّنظم
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صياغة، وتتحدد             فالصورة بالنسبة لعبد القاهر تعد خالصة نظريته في النظم وهو يربط بين الصورة وال
و يقرر أّن المعنى يتغير بتغير النظم، وهو بهذا يؤآد تالزم الصورة والمضمون             الصياغة عنده بالمعنى وه   

  .)1(في العمل االدبي، وتالحمهما تالحما يفضي الى ان يتغير احدهما لما يطرأ تغير على اآلخر
صورة                    ى ال ره عل ومن الجدير بالذآر أن عبد القاهر الجرجاني أشار الى معيار الوضوح في التشبيه وأث

ون           :" ة ويأتي هذا الوضوح لللتشبيه عن طريق      الفني ى العي ا عل ر دورانه نفس وأن يكث وت صورته في ال ثب
  .)2("ويدوم تردده في مواقع االبصار، وأْن تدرآه الحواسُّ في آل وقت أو في اغلب االوقات 

ى            ذهم استقصاء         " أي ان ثبوت صورة الشيء يعطي وضوحا في المعن ة تحبي اب الدق دخل في ب ا ي ومم
  .)3("لمعنى في التشبيه حتى يأتي التشبيه شامال لجوانب الصورة دون االقتصار على وجه من وجوههاا

د                 ان العربي وهو يعتم اليب البي شبيه أسلوب من أس ى أن الت شيرا ال ى م تم بكشف المعن اهر يه د الق فعب
  .التصوير لغرض اظهار المعنى وتوضيحه والمبالغة فيه لزيادة تأآيده في النفس

ة في                )4(و أن عبد القاهر سبق الدارسين المحدثين      ويبد رده اللغوي دقيق للمف ى االستعمال ال د عل  في التأآي
ذي يحصل من                         ا آال صورة وجماله الصورة ألن ذلك من شأنه أن يبتعد عن االستكراه والتقليل من سمو ال

ه                  اوقع في ارة وهو م اظ وسوء العب و االلف ام من خالل     ادخال معنى في دائرة المحال، فضال عن نب و تم  أب
  :تنكيره للفظة الهالل في قوله

  

ه   ال آأن ائي المح دى ن ب الن       قري

ه       اٍء منازل ور ن ب الن الٌل قري  )5(ه
  

  

ى صفة االستكراه،                         صورة ال م يخرج ال ولكن اغلب الدارسين المحدثين وجدوا ان تنكير لفظة الهالل ل
ا              ى              والمحال ألن هذا التنكير من الشاعر جاء مقصودا وربم دوح وعل د المم ه االيحاء ببع ان الغرض من آ

الرغم من بعد هذا الممدوح اال أّن عطاياه قريبة، آما الهالل قريب النور بعيد المنزل وهي صورة اليخفى                 
  .)6(جمالها على المتلقي

دها          د يزي فضال عن هذا نالحظ ان التنكير قاد الى هذا الموقف علما إّنه لم يغير من جمال الصورة، بل ق
ره   . موا، حينما يكون هناك أآثر من هالل    س شعر  . هذا التوسع يصطدم بأن الهالل واحد فال مسوغ لتنكي وال

  .ليس هكذا
شبيهية اذ            ) هـ684ت(اما حازم القرطاجني     فقد نظر الى الصورة من خالل شرحه للتخييل والمحاآاة الت

ه وجود          ان المعاني هو الصور الحاصلة في االذهان عن االشياء الموجو         :" قال دة في االعيان، فكل شيء ل
  .)7("خارج الذهن فانه إذا ادرك حصلت له صورة في الذهن تطابق لما ادرك منه

تصوير االشياء الحاصلة في الوجود وتمثيلها في االذهان        " ومحصول االقاويل الشعرية تكون عنده في       
  .)8("على ما هي عليه تمويها وايهاما 

االصل  "اجني الى ان عملية التصوير تستدعي جملة من المرتكزات ألن   فضال عن هذا يذهب حازم القرط 
الذي يتوصل به الى استثارة المعاني واستنباط ترآيباتها هو التملؤ من العلم باوصاف االشياء وما يتعلق بها من      

حسن اوصاف غيره، والتنبه للهيئات التي يكون عليها التآم االوصاف وموصوفاتها، ونسب بعضها الى بعض ا              
  .)9("موقعا من النفوس

ه من                      ر عن د التعبي فالصورة في نظره وسيلة آشف عن المعاني تتيح للمتكلم ان يعرض ماتم تخيله واري
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  .معان وعالقات في اطار جهد خالق
روي                                 ة في الت ه يقصد المبالغ ول، ألن د االبطاء في الق د يتعم ارع ق شاعر الب ى أّن ال وقد إلتفت حازم ال

شاعر          وطلب المعاني البك   ع، ورأى ان تطلب ال ا المخرج الفني الرائ ا واخراجه ر وتهذيب صورة وتنقيحه
اج  " المعاني الشريفة واالجتهاد في ابرازها في صور بديعة وألفاظ موحية يحتاج   الى تنقيب وفحص، ويحت

  .)1("معهما من قليل القول الى آثير الزمان 
م      وقد اشاد حازم بقدرة الشاعر على استعمال اللغة اس    ة ومن ث ه االبداعي ى مهارت تعماال فنيا ألنه يدل عل

  :يجسد شاعريته في خلق االستجابة والتأثير في المتلقي آقول حبيب
  

ز    ُع الُم ت أدُم ا الَتَق ُن طاَلم     ِدَم

ّشاقِ    ُع الُع ا وَأدُم  )2(ِن َعليه
  

  

ة    ألن حازما يرى أّن الصورة يجب ان تعبر عن التشابه والتماثل فتكون عناصر ا    صورة واضحة جلي ل
ال الخالق   ف والخي صوير المكث ة الت ي لغ شعر ه ة ال م  ." خصوصا وأّن لغ سطح ث ن ال دأ م ه تب ا حرآ إّنه

ى                       ة والتحول من المحدود ال تتسامى في االعالي او تغوص في االعماق، هي العبور من الثبات الى الحرآ
  .)3("قات الالمحدود، لكنها تضل السبيل االمثل لتأليف جمال متكامل العال

ة        " ولهذا فان صناعة الشعر عند حازم إّنما تقوم     ل، وبإقام ا باألقاوي ر عنه ياء التي يعب ل االش على تخيي
فحازم الينظر الى الشعر باعتبار مادته ومعانيه بل من حيث ما يقع            .)4("صورها في الذهن بحسن المحاآاة      

  .فيها من تصوير وتشكيل
شفه، وحديث             وخالصة القول أن النقاد العرب عرف      ى وآ وا جيدا اهمية الصورة البالغية في ابراز المعن

ذا المنظور                   النقاد والبالغيين عن التشبيه يوحي بان غرضه االساس هو توضيح المعنى، وتعد اللغة وفق ه
ك تتضمن خصائص           ى جانب ذل وسيلة الشاعر في الوصول إلى هذا المستوى من التصوير الفني، وهي إل

اد عن                    جمالّية تستروحها    ال، وحديث النق رًا من مظاهر الجم النفس فترقى إلى مستوى الفن لتصحيح مظه
ى اخراج                    ستمر وحرصهم عل م الم ق ودأبه معاناة الشعراء ومراجعتهم العمالهم الشعرية خالل عملية الخل

  . جاذبيةاعمالهم في ابهى صورة واآملها ُيظهر انهم آانوا يعانون الكثير ليجعلوا انتاجهم أسهل فهما واآثر

                                                 
ي         211:ن . م ) 1( ر ف ات زهي ى حولي ارته ال ي اش ة ف ن قتيب ك اب ى ذل بقه ال د س شعراء " ، وق شعر وال    " 82/ 1: ال

 .126:من قضايا الشعر والنثر في النقد العربي: ظ
 . 447 /2: والبيت في الديوان45:منهاج البلغاء: ظ) 2(
  .110:جماليات المعنى الشعري) 3(
ستعمل مصطلح                    62:منهاج البلغاء ) 4( ان ي ا آ ، تطرق الدآتور جابر عصفور الى مفهوم الصورة عند حازم ورأى ان حازم

التعبير الحسي من ا                     ه صله ب ا بكل مال شعر ظ الصورة بمفهوم مخالف لما آنا نراه من قبل وهي تتصل اتصاال وثيق : ل
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  المبحث الرابع
  

                االستعارة
ة تعارة لغ اب : االس ي آت ل ف ين(ذهب الخلي ادة ) الع ى ان م ذ ) عور(ال ى األخ دل عل ا ت ا إشتق منه وم

ولهم                 ،والعطاء   ل عن العرب ق د نق ين، وق ين اثن شيء ب اُعون          :" أو تداول ال رانهم الم اورون من جي م يتع ه
ول العرب              : ، وقال األزهري  )1"(ُطونيأُخذوَن وُيع : واألمتعة، أي  إن ق تعارة ف ارُة واالس ة واإلع ا العاري وأم

ا  ا : فيه واريَّ ويتعّوُرونه اَوُرون الَع م يتع الواو،ه ين   ،ب سه وب ن ذات نف ايترّدد م ين م ة ب أنهم أرادو تفرق آ
اُيَردَّد ال.م اَرة   :ق ى الع سوبة إل ة من ارة    ،والعاري ن اإلع م م و اس ول ،وه شيء ُأع :تق ه ال ارة  أعرت ره إع ي
  .)2("واستعارة ثوبًا فأعاره أياه...،وعارًة

ن               ه اب د تنب تعارة وق ى اللغوي واالصطالحي لالس ين المعن ه ب صله الوثيق ين ال ستطيع ان تتب ا ت ومن هن
تعارة         :" إلى ذلك في قوله   ) هـ637ت(االثير   تعارة ألن االصل في االس وانما سمي هذا القسم من الكالم اس

ن ا أخوذ م ة م ن  المجازي اس م ستعير بعض الن ة، وهي ان ي ن المعامل ي هي ضرب م ة الت ة الحقيقي لعاري
تعارة احدهما من                          ا يقتضي اس ة م بُب معرف بعض شيئا من االشياء، واليقع ذلك اال من شخصين بينهما  س

  .)3("اآلخر شيئا 
الم    واهتم النقاد والبالغيون باالستعارة وأولوها عناية فائقة، فالجاحظ من أوائل النقاد          ذين اوضحوا مع ال

  .)4("االستعارة هي تسمية الشيء باسم غيره اذا قام مقامه:" المفهوم االصطالحي لالستعارة بقوله
ذا                   ة شعرية، وه فالجاحظ اذن وقف عند االستعارة بوصفها لفظة، فقد فسر مصطلح االستعارة على دالل

ة،                  ة العربي شار الثقاف ة انت شاط الفكري في بداي ى أن الن ى وضع        يشير إل ر إل ى      "  افتق ستند إل مصطلحات ت
  .)5("يصفون االفكار، واليسمونها باسماء ثابتة لها، تعرف بها ... عرف فني خاص، فلقد آانوا 

ز                     ل ن تتمي ديع قب فقد آانت نظرة الجاحظ الى االستعارة نظرة وصفية وذلك عندما عد االستعارة من الب
  : األشهُب بُن ُرَميلة الذي يقول فيهالبالغة بعلومها الثالثة، عندما علق على بيت

ه    ى ِب ذي ُيتق دَّهِر ال اعُد ال م َس       ُه

ساعدِ    وء ِب فٍّ الَتُن اخيُر َآ  )6(وم
  

ديع           : هم ساعد الدهر  " إذ قال عنه     رواة الب ذا النص         )7("انما هو مثل وهذا الذي تسميه ال  ويتضح من ه
  .بديع عدم استقرار المصطلح عند الجاحظ فهي استعارة، ومثل، و

د   ي تحدي ؤثر ف ذا الترآيب ي ة، وان ه ة معين ه آيفي تعارة ترآيب لغوي ل دا أن االس درك جي والجاحظ ي
ا                   الداللة، ألنه يخلقها، وان أي تغير في الترآيب يشتمل على تغير داللي، ومن االستعماالت التي نص عليه

ولهم     تعارية ق ا استعماالت اس ى أساس انه ا، :" الجاحظ عل ا  قتلت أرض جاهله ل أرضا عالمه ذا "  وقت وآ
ك  ذبيح  " قول سك ال ي العطش، والم اقهم  " و" ذبحن ع العطش أعن الة فقط ألن الف و ف ب بن صد .)8("رآ ويق

م في                          ة تفه ذا التصرف اللغوي ظاهرة من ظواهر العربي أن ه ول ب ى الق الجاحظ من وراء هذه التعابير ال
ى في احد          . صلي اطار استعماالت آثيرة أللفاظ مستعمله في غير وضعها اال         ه التوسع في المعن الهدف من

ب،             ا االدي ة شعورية يحياه ل حال ى نق ه عل جوانبه حيث يكتسب المجاز االستعاري قيمته الجمالية من قدرت
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صيدة او العمل             - تبعا لتميز تجربة الفنان وتبلورها       -وهذا يتطلب     خلق تصورات غير مألوفة في سياق الق
  .النثري الفني

ن تولب                      فضال عن هذا يذه    اء شرحه لبيت النمر ب ستعار أثن سمية اللفظ المجازي بالم ى ت ب الجاحظ ال
  :الذي يقول فيه

  

رة    داي بقف صبح ص اذل ان ي       اع

ي      احبي وقريب آنى ص دا ن  )1(بعي
  

  

ه              :" وفي شرحه لالستعارة يقول الجاحظ     ى إلي َي، فينَع الصََّدى هاهنها طائُر يخرج من هامة الميت اذا َبِل
  .)2("أي إْن اصبحُت أنا: ه وَعْجزه عن طلب طاِئلته، وهذا آانت تقوله الجاهلية وهو هنا مستعارَضعَف ولّي

فالجاحظ يهدف من وراء الشرح إلى الكشف عن طبيعة المعنى الشعري لالستعارة، ومالحظة اقتراب النص                
ذا تصبح االستعارة من الوسائل     وبه . وابتعاده عن قوانين اللغة ومفاهيمها التي تؤدي الى انتاج نص ادبي متميز              

درا من التصرف في التعبير عن                               ه ق يح ل تكلم وتت ام الم ة أم الفنية المهمة في التصوير البياني التي تفتح آفاقًا رحب
  .المعاني وتصويرها بأشكال لغوية تمتع النفس بلطف القول

از     ي تمت شعرية الت ة ال ة اللغ ى اهمي ه إل احظ تنب ذآر أن الج دير بال ن الج ه  وم ذي خصت ب از ال بالمج
انيهم،               : " االستعارة فقد ورد عنه قوله     ى مع دهم عل دُل عن الٍم ت للعرب امثاُل واشتقاقاُت، وأبنيُة، وموضع آ

ل     ل تأوي ا َجِه م يعرفه ن ل ر، فم ذ َدالالت ُأَخ ا حينئ ُر، وله ُع ُأَخ اظ مواِض ك االلف م، ولتل وإرادِته
  .)3("الكتاِب،والسَّنَّة،والشاهد، والمثِل 

ي       و ة اال ف ه المختلف ه بوجوه ق فهم ًا، واليتحق ل وجوه الم يحم د ادرك ان الك ذه، ق ه ه ي مقولت ه ف لعل
وم    ن مفه رب م ة تقت ة وداللي ياقات معنوي ق س ى وف ى اخرى عل ة ال ن حال ى م ل المعن ى (مواضع تنق معن

ود                             ) المعنى ذا يع ضا، وه ي اي داللي في النص االدب دول ال د وهو ضرب من الع ا بع ذي عرف فيم ى   ال  ال
خصوصية استعمال الشعر للغة والدعوة للعدول وتميز لغة آل مبدع من سواه ولذا فإن مدلول الكلمات في           
ات الترآيب              ة بمعطي شعر محكوم ة في ال ة الكلم دلولها المعجمي إذ إن دالل الشعر ليس بالضرورة نفس م

  .والسياق الذي ترد فيه
داول ألن              فقد رأى في االستعارة سل    ) هـ276ت(اما ابن قتيبة     ارة والت ى مجرد اإلع د عل وآا شامال يعتم

ا أو   " العرب  اورا له ن اآلخر أو مج سبب  م ا ب سمى به ان الم ة اذا آ ان الكلم ضعها مك ة فت ستعير الكلم ت
  .)4("مشاآًال 

ر                        دعا في التعبي الكا سبيال مبت ه س فاإلعارة مفهوم عام يتجاوز الوضع االول ليشمل المجاز بكل عالقات
  : وجعل منها قول الشاعر.عن المعاني

  

وم  أرض ق سماء ب قط ال       اذا س

ضابا    انوا غ اه وإن آ  )5(رعين
  

  

فهو يرى أن هذه التراآيب االستعارية تقوم على عالقة بين التعبير المستعار والمستعار منه، وقد تخفى                 
  .هذه العالقة احيانا واحيانا اخرى تنكشف وتظهر 

ة أن االس              ن قتيب رى اب ذا ي ذي           فضال عن ه اد ال اة في الجم شخيص وبث الحي أتي لغرض الت د ت تعارة ق
  :وقال دآين: " الروح فيه، يقول

نسِ   َل الَع ُت َذمي ْد َتعالْل       وق

التُّرِس   ٍة آ ي َديُموم سَّوِط ف  بال
  

  إْذ َعرََّج الليُل ُبروَح الَشمِس
وان تقبض روح               ل    فجعل للشمس روحا عرج بها الليل، واالصل في هذا آله أن آل حي ا أبطل اللي ه فلم

  . )6("الشمس جعل آأنه قبض لها روحًا
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أثير     ى الت درة عل ة والق شاعر الفعالي ول ال ي منحت ق تعارية الت صورة االس ى ال ة عل ن قتيب ز اب د رآ لق
شعر       ي ال صل ف ي تح تعارات الت ين االس د وازن ب نفس فق ي ال ى ف د المعن ت تأآي ا حقق ارة ألنه واالث

ة                  واالستعارات القرآنية من حيث      ة بياني ه من دالل شتمل علي ا ي ان االستعارة القرآنية هي النموذج العالي لم
  :من ذلك قياسه االستعارة الشعرية في قول الشاعر،مؤثرة وهو المثال الذي يمكن االحتذاء به 

  

كٍ   ا اّم مال دار ي ِد ال يس آعه       فل

  )1(ولكن احاطت بالّرقاب السالسُل  
  

  

سط في آل شيء،      : يقول:" هفقد فسر ابن قتيبة البيت بقول      ليس االمر آعهدك اذ آنا في الدار، ونحن ننب
دي  ضة لألي ل االغالل، المحيطة بالرقاب،القاب ي مث ع االسالم ف صرنا من موان لمنا، ف وقى ولكن اس والنت

الى )2(..." ه تع ن قول ريم م رآن الك ي الق ا ورد ف تعارة بم ذه االس ة ه ي موازن م يمضي ف ا ِف<: ث ا َجَعْلَن ي ِإنَّ
  .)4("قبضنا ايديهم عن االنفاق، في سبيل اهللا بموانع آاالغالل"  أي )3(>َأْعَناِقِهْم َأْغَالًال

شاعر        ول ال ين ق ده ب ذي وج شابه ال و الت ك ه ى ذل ة ال ن قتيب ى اب ذي دع سالسل  " وال اب ال " احاطت بالرق
ز     . )5(كيل الصورة ألن بين الصورتين تشابهًا في تش" في اعناقهم اغالال " واالستعارة القرآنية    ان تمي ا ف ومن هن

تعارات    ن اس تعارته م رب اس ي ق ر ف تعارة يظه ي أى اس شاعر ف   ال
  .القرآن الكريم

ز  ن المعت ا اب ـ296ت(أم ه ) ه واب آتاب ن أب اب م تعارة أول ب ل االس د جع ديع (فق ا) الب ا بأنه :" وعرفه
ا             دو أن  )6("استعارة الكلمة لشيء لم يعرف بها من شيء قد عرف به ال        ويب ان يتخذ من جم ز آ ن المعت اب

ي   ك ف اء ذل د ج ا، وق ى غيره تعارة عل ك االس ضيل تل ي تف ه ف تكم الي ديًا يح ارًا نق تعارة واصابتها معي االس
  :اعجابه بقول أبي نواس

  

رجس   ن ن ّدر م ذري ال ي فت      تبك

ابِ    ورَد بعّن ُم ال  )7(وتلط
  

  

ه      ومن المالحظ ان بيت الشاعر يتمتع بجمالية فضال عن لطف مع     شاعر ان يجمع في د استطاع ال ناه، وق
ي     شاعر ف اح ال ر نج ن س ؤثرة، ويكم ي صورة م ال ف زن والجم ين الح ك  " ب ن تل ر ع ى التعبي ه عل قدرت

االتهم    وقظ انفع وس االخرين وي ا يحرك نف ة مم ة بالحيوي كة مفعم ه متماس ذي تظل في شكل ال التجارب بال
  .)8("وتمثلهم الجمالي للكون والحياة والناس

  :عن هذا توقف الناقد عند استعارة الشاعر في قولهفضال 
  

ضَّرةُ    واُن م ْرُب ع ت َح        اذا لقح

صَّلُ     ا ُع اَس انيابه رُّ الن روُس تِه  )9(ض
  

  

ال         :" قائال وا، يق ى ان يكره ذا       : تهرُّ أي تحملهم عل الن آ رَّ ف ه،           .... ه ه علي ا حملت ه ان ه وأهررت إذ اآره
  .)10(" اذا آره الشيء او الشتاء لشدة   البرد صوت   يردده إلى جوفه: وهرير الكلب

شعري االستعاري                     داع المعنى ال فابن المعتز الحظ ان الشاعر قد استغل العالقات اللغوية الجديدة لصالح اب
  . فقد جعل للحرب انيابا وهو تصوير يدل على شدة تلك الحرب وضراوتها

ا     فقد تناول االستعارة ) هـ322ت(اما ابن طباطبا العلوي   رد فيه شعرية التي ت اثناء حديثه عن األبيات ال
ال               ه، اذ ق ا    :" استعارات وآان يؤآد على معيار المناسبة بين المستعار منه والمستعار ل ومن االستعارات م
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ا  أتي به ي ي اني الت ق بالمع ره   .)1("يلي ي ذآ ر بوضوح ف ا تظه ي صرح به اني الت ق بالمع ا يلي دو ان م ويب
ا               األبيات التي قصر فيها اص     ... حابها عن الغايات التي اجروا اليها ولم يتبينوا الخلل الواقع فيها معنى ولفظ

  :آقول بشار
  

ّصد  صارها ال شكو بأب ٌة ت دْت عان       غ

ه    ا ال تخاطُب أب اال اّنه ى الج  )2(ى إل
  

  

د                           ار التجدي رًا من آث ان اث ذي آ شعريه وال صورة ال د الحاصل في ال ى التعقي في  ويبدو ان الناقد يلمح ال
ا                        ان للكشف عم ذهن في بعض االحي د ال د تجه ة التي ق صورة المجازي الشعر العباسي، أي االغراق في ال

  .ورائها
ر  ن جعف ة ب ا قدام ـ337ت (أم ب ) ه ن جوان ا م كلت جانب ا ش تعارة بأنه ه لالس ازت نظريت د امت فق

ذ   ة اليحب ان قدام م آ ن ث ايز وم ى التم ح عل ؤثر الوضوح ويل ه ي رة جعلت ي نظ شعر، وه ي ال د ف  البع
ؤدي             اء ي ذا البن ان ه االستعارة ويعده من المعاظلة، ويستهجن بناء استعارة على استعارة اخرى اذا آ
و يتحدث عن                  ول وه ان يق ا آ ن هن الى الغموض ويعمل على الغاء الحدود الفواصل بين االشياء، وم

ان، وذ                    " االرداف   ات مع سمونها أبي ي ي ات الت ي األبي دخل ف ا ي وع م ردف       ومن هذا الن ر ال ك إذا ذآ ل
اهر،           ر ظ ه غي و ردف ل ا ه ي        ... وحده، وآان وجه اتباعه لم ن داخال ف م يك اب اذا غمض ل ذا الب وه

  .)3("جملة ما ينسب الى جيد الشعر اذ آان من عيوب الشعر اإلنغالق في اللفظ وتعذر العلم بمعناه 
ر  ( مصطلح   وقد رأى الدآتور جابر عصفور ان الناقد متأثر بما جاء به أرسطو حول             ) االرداف، والتعبي

رات                  ك التعبي وهي مصطلحات تضم التشبيه واالستعارة عند مترجمي أرسطو وشراحه من العرب، وإن تل
ة                         رات مرآب ا أن تكون تعبي ة وإم تعارة القريب شبيه واالس ى الت سيطه وهي اقرب ال اما أن تكون تعبيرات ب

  .)4(آبة التي يتحدث عنها قدامةوهي أقرب الى االستعارات البعيدة أو االردافات المر
ال                ) هـ370ت(ويرى اآلمدي    ه ق تعير  ل ذي اس شيء ال ا لل ى مالئم :" أن االستعارة تحصل اذا آان المعن

ق  ه ويلي تعير  ل ذي اس شيء ال ذلك ال صلح ل ى ي ت معن ه اذا احتمل اهي ل ر م ة لغي ستعار اللفظ ا ت وانم
شبهه في بعض            :" هويرى أن العرب إنما استعارت المعنى لما ليس ل        .)5("به اذا آان يقاربه، او يناسبه، او ي

ة                             ه ومالئم ذي استعيرت ل شيء ال ة بال ذ الئق ستعارة حينئ بابه فتكون اللفظة الم احواله، او آان سببا من أس
  .)6("لمعناه 

ه            د طرفي ذف اح شبيها ح دي ت نهم اآلم ين وم د البالغي تعارة عن دت االس د ع   " ولق
  " .مشبه = عار له مشبه به، والمست= المستعار منه 

ومن هنا دار الحديث عن قرب التشبيه واالصابة فيه، أي ان ربط االستعارة بالتشبيه بهذا الشكل تكشف                 
اء            ع وإلغ ب الواق ى جوان داء عل ي االعت ل ف تعارة تتمث ية لالس ة االساس تعارة، فالحقيق ة االس سبيا حقيق ن

ه تجاوز للمكشوف من              ومن هنا ارتبطت استعارات   . الفواصل العملية بين االشياء    الغموض ألن ام ب  أبي تم
رى استعمال             .الدالالت التي ألفها العرب    ا ي دة المخرجة      : " إذ ليس من مذهب العرب آم االستعارات البعي

د  ، وسر اطراحه ألغلب استعارات أبي تمام البعيدة التي أآد رداءتها         .)7(..."للكالم الى الخطأ، او االحالة       بع
ا              و:" أن قدم البديل لها    م يوغل فيه ياء، ول ذه االش و ه اقرب في     ... لو آان اخذ عف واورد من االستعارات م

  .)8(..."حسن
ة    ائق المتداول ن الحق اني م رب المع رتبط بق ده م تعارة عن رب االس ن   :" و ق اني م ن المع ا م ّل مادن وآ
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  .)1("الحقائق آان ألوط بالنفس، واحلى في السمِع، وأولى باالستجادة 
دا     أن اآلمدي ميز بذوقه بين االستعارة الحسنة واالستعارة القبيحة أي أن                ومن الجدير بالذآر   تعارة ح لالس

سدت وقبحت         " تصلح فيه    ه ف إذا تجاوزت ه في               )2("ف دي وسعة تأمل ه النق ى ذوق ك ال ود الفضل في ذل ، ويع
ه   ومن. النصوص الشعرية التي درسها في موازنته وهدفه هو اإلبانه عن موضع القبح في االستعارة               االمثل

  :استعارة أبي تمام: التي جاء بها ليدلل على االستعارة المقبوله
  

ه ي أخَدعي ِشتاَء ف ضربُت ال       ف

ا   ودًا رآوب ه ع ربة غادرت  )3(ض
  

  

اج                          تعارة تحت ذه االس رى، اال أن ه ا ي صورة آم ة من ال فقد انزل هذه االستعارة منزلة مقبولة ألنها قريب
ا أن                      الى تأمل دقيق وتحليل عميق لغر       ا يقصد من ورائه تعارة التي ربم ذه االس ا ه ى خفاي ض الوصول ال

  . )4(الربيع هو الذي يقضى على الشتاء نسيمه العذب ووروده الجميلة وشمسه المميزة
  :ومن صور االستعارات المستهجنة حسب مايرى اآلمدي استعارة أبي تمام في قوله

  

ي ث الرخ ة الَلي كر ُفرج       سأش

دّ     ادع ال يَن اخ يول  )5(هر األب
  

  

ة      تعمال لفظ ي اس شاعر ف شل ال ك لف ادع(وذل اطف، إال أن    ) أخ ة مع ستبدلها بلفظ دي ان ي ورأى اآلم
د التي حصلت في                   . الشعراء عادة اليلتزمون بمثل تلك الوصاية      سألة التجدي م يراعي م دو أن اآلمدي ل ويب

ا                  ي تم شاعر أب ا وخاصه في عصر ال ة      الصورة الشعرية واالستعارة جزء منه ك الحقب ى تل د طرأ عل م، فق
تحول وتغيير شمل الحياة السياسية واالجتماعية والثقافية والحضارية خاصة وإن الشاعر عاش في عصر     

  .)6(النضوج الحضاري والفكري
  :ومن صور االستعارة المستهجنه عند اآلمدي قول أبي تمام

  

طره   دهر ش ل ال الو حّم ت م       تحمل

ل      ه اثق را أي عبأي ر ده  لفك
  

  

  .)7(فجعل للدهر عقال، وجعله مفكرا في أي العبأين اثقل وما معنى أبعد من الصواب من هذه االستعارة
ة                               ى قيم ا يترآز عل ز اآلمدي هن شاعر اذ إن ترآي تعارة ال لبيا من اس ا س نالحظ أن الناقد هنا يقف موقف

صويرية،   ة الت ن القيم ر م ى اآث رب (المعن د الع ألوف عن دهرغير م ر ال ي ، وه)فتفكي سبق ف ى الم ذا المعن
تعارة                         ا االس دالالت المتنوعة التي توفره رة وال اني الث ى المع ات ال . الذهن، هو الذي قيد اآلمدي عن االلتف

ل                         . وهذاشأن النقاد العرب عموما    ة ب ة المرذول يس من الفئ ام ل ي تم ول أب ى أن ق ومن الباحثين من ذهب إل
ساغ           و من وجوه الحسن           امتاز بنصاعة المعنى فضال عن االسلوب المست والصورة الملتصقة التي ال تخل

  .)8(واالفادة
ه المستعمل             :" ... واآلمدي في االحوال آلها اليبتعد عن قوله عن الشعر         اد في اللفظ المعت ورد المعنى ب وأن ي

اه   افرة لمعن ر من ه غي تعيرت ل ا اس ة بم يالت الئق ه، وان تكون االستعارات والتمث ا عاب .)9("في مثل ومن هن
  :دي على أبي تمام استعارتهاآلم

  

ذى ل ق اًء اّق وى م َد الَه سَق بع م ُت       ل

مُ    سقيَكُه َفِه ٍة َي اِء قافي ن م  )10(م
  

  

ى  : فجعل للقافية ماء على االستعارة، فلو اراد الرونق لصلح ولكنه قال  : " قال اآلمدي  يسقيكه، ففسد معن
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اء مش          : الرونق، ألنك اذا قلت    ول  هذا الثوب له ماء لم تجعل الم وب            : روبا فتق اء ث اء اعذب من م شربت م
  . )1(..." شربته عند فالن، ألن لالستعارة حدًا تصلح فيه فاذا تجاوزته فسدت وقبحت

ه    دي، ولكن ه اآلم ق علي د واف رب، وق ارج عن عرف الع ر خ ة غي اء للقافي ام الم ي تم تعمال أب اذن فاس
ة        واستعمال ال . رفض ما نسبه أبو تمام من السقي لهذا الماء           ة يعطي شحنة ايحائي اء للقافي سقي والم شاعرال

  . )2(تنور الصورة الشعرية
ام القبيحة ليست قبيحة                       ي تم " وجملة القول ان جميع الصور التي اوردها اآلمدي آأمثلة الستعارات أب

ال          ا يمكن ان يق ه وشغفه                          : وانما آل م ه في مذهب سيه تعمق د ين ام ق ا تم ة، وإن اب ر مألوف ا غي ة منه ان طائف
ى حين               ... الصور والتصوير ماقد يكون في بعض رسومه من صور غريبة         ب ع من حين ال ان يق ه آ غير ان

  .)3("على زخرف غريب غير مألوف 
ة                  ) هـ388ت(اما الحاتمي    ه، من حيث الدالل ا للمستعار ل فقد رأى ان اللفظ المستعار يجب ان يكون مالئم

ين                  االيحائية وتأثيره النفسي حتى يتمكن المعنى المرا       م التفاعل ب د نقله في نفس المتلقي واليكون ذلك اال اذا ت
ا               د انكر على       ) المتنبي (اللفظ والمعنى ولهذا اخذ يقوم الصور االستعارية التي جاء به ذا االساس، فق على ه

  :المتنبي استعارة القرون للشرف في قوله
  

ه   وَم بقرني نطُح الُنج رٌف َي       ش

اال    ُل األجب زُّ ُيقلق  وع
  

  

  . )4("استعارة خبيثة جارية مجرى المعاظلة"  يراها فهو
رف      ة الع اني مخالف وب المع ن عي ر أن م ن جعف ة ب ول قدام ذآرنا بق ة ي ن المعاظل اتمي ع ديث الح وح

ع  ادة والطب ي الع يس ف ا ل ان بم ازات  )5(واالتي ى انج ا ال ألوف قياس ر م دو غي تعاري يب شكيل االس ذا الت ، فه
ابع من       . ي نفسه الشعراء العرب وانجازات المتنب    تعارة ن ومن الباحثين من يرى أن انكار الحاتمي لهذه االس

ه،          ستعملها لمنافع ي ي ات الت ي الحيوان ي ف صرها العرب القرون يب ه، ف ستعار ل ستعار للم ة الم دم مالئم ع
شرف   وم ال افى ومفه ا يتن ذا م ر عن وضاعة صاحبها وه ا تعب دو انه ده يب زة عن ة المرتك صورة الذهني فال

   .)6(عنده
ه      ) هـ392ت(اما القاضي الجرجاني     ا في قول ة جوانبه ه بكاف : فقد حاول ان يقدم تعريفا لالستعارة يحيط في

ا   "  ا، ومالآه ان غيره ي مك ارة فجعلت ف ستعار عن االصل ونقلت العب م الم ا باالس ااآُتفي فيه تعارة م االس
ين        تقريب الشبه، ومناسبة المستعار له للمستعار منه، وامتزاج اللفظ بالم          افرة واليتب عنى حتى اليوجد بينهما من

  .)7("في احدهما إعراض عن اآلخر 
ين                             ة التي تجمع ب ى العالق شير بوضوح ال ذي ي رة ال ذه الفت ان ه تعارة إّب ويبدو إنه التعريف االول لالس

  .المستعار له والمستعار منه وهي المشابهة آما أآد على التناسب والتالؤم بين طرفي االستعارة
تم                     اذن ال  ال اليصح والي ذا اإلنتق ة ألغراض محددة، وأن ه جرجاني يرى أن االستعارة انتقال في الدالل

ى                  تعارة ال ال من ظاهر االس ة األنتق سير عملي ين االطراف وت ة صائبة تجمع ب اال اذا قام على عالقة عقلي
  :حقيقتها ومن هنا عاب على المتنبي استعارته
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  حتى اذا ماعال ماء الشباب بها   وانعمْت في تمام الجسِم والَقصب

  :هوقول
                          وريَّان من ماء الشبـاب آأنما    يظمأ من ُصمِّ الَحشا وُيصـاُع
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ا     ِب مفِرُقه وب الطِّي ي ُقل سرٌة ف        م

بِ       يِض واليَل وِب الب ي قل سرٌة ف  )1(وح
  

  

ه، واال                   ا استعيرت ل ا مع م الءم معناه فهو يرى انه آلما آانت االستعارة قريبة من حقيقة المعنى آلما ت
خرجت عن الحد المسموح به واقتربت من حدود البشاعة والبعد عن الصواب العقلي وعلى هذا فقد مضى                  

المعنى المشترك               يلتمس التناسب العقلي الذي يل     سمى ب ا ي د مم ى التأآي تعارة وحرص عل ين طرفي االس م ب
ائال           ه ق ستعار من ى وجه من المناسبة           :" الذي يربط بين المستعار له والم تعارة وتحسن عل ا تصح االس انم

ة شبيه والمقارب ا .)2("وطرف من الت ة وعامل من عوامل نموه ي اللغ ا توسعة ف ى أنه ا عل و ينظر اليه فه
راط في             )3(ما إنها مظهر من مظاهر حسنها وجمالها      واثرائها آ  ى أن االف ، فضال عن هذا اشار الجرجاني ال

ي جموح                       تعارة فيعن ة في االس ا المبالغ االستعارة انما يعني االستكثار منها الى درجة اساءة االستعمال وام
رئ المتنبي من        الخيال الى غير الممكن والجرجاني يحمل ابا تمام مسؤولية االفراط في االستعارة            ، لكنه يب

  . )4(ويبين أنها من طبيعة الشعر العربي وتطوره. تهمة المبالغة في الخيال
فقد تعامل مع االستعارة معاملة جديدة، اذ أعطى التعريف بوضوح    ) هـ395ت(اما أبو هالل العسكري     

ت :" مع التمثيل القرآني الدقيق فقال عن االستعارة انها       ى     نقل العبارة عن موضع اس ة ال عمالها في أصل اللغ
  .)5(..."شرح المعنى وفضل اإلبانه عنه، او تأآيده والمبالغة فيه : غيره لغرض وذلك الغرض اما ان يكون

سين         د ح دآتور محم د ال ردات ووج ي المف يس ف ارة ول ي العب تعارة ف وع االس رى أن وق الل ي أبو ه ف
ل   الصغير ان في آالم أبي هالل إضافة الفائدة في النقل اال   ستعاري بدال من االستعمال الحقيقي، وهو مايمث

  . )6(جوهر االستعارة وروحها
ولهم                        تعارة نحو ق شخيص في االس ى الت ه عل ذا رأس   " ومن الجدير بالذآر أن ابا هالل رآز في حديث ه

  :وانشد قول الفراء لما فيه من صورة تشخيصيه تجسم المعنى الشعري.)7(..."االمر، ووجهه 
  

رًا يل سلمى إنَّ ده ملي ب ّف ش       

ساِن   ّم باالح اُن يه  )8(لزم
  

  

داع                       د من االب ى مزي شعرية ال صورة ال ود ال اذ الحظ ان التشخيص االستعاري وعي جمالي، وفكري يق
اللغوي الجمالي وذلك من خالل بث الحياة في الجماد والمعاني، ومن ثم يعد هذا مظهرًا من مظاهر التأمل     

  .اعهفي النص الشعري وتأآيد ابد
  :اال ان أبا هالل العسكري استنكر االستعارة التي جاء بها بعض شعراء عبد القيس

  

بيله رًا س ّدهَر وع ُت ال ا رأي  ولم
  

سلّعا     بَّ م را أج ا ظه دى لن  )9(واب
  

  

دهر     :" التي اّطرحها بسبب بعدها، وتشخيصها الخاطئ فقد علق عليها بقوله       ذا لل وما اعرف من رأى ه
  .)10("ما يضحك الثكلى جبهة آالشراك فجاء ب

ذا خالف       ة وه ويبدو ان الناقد في تعليقه هذا يريد من الشاعر ان يحاآي االشياء محاآاة محسوسة وقريب
ا     ن خالله م م سيحة يرس والم ف ي ع ه ف ق خيال د أن ينطل ذي يري شاعر ال ة ال ا لحري شعر وتحجيم ة ال لطبيع

  .)11(صوره الشعرية وهو غير ملزم بأن يلتزم بحرفية الواقع
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زال                   ا ي ي عصرئذ م سويقها في المحيط االدب ستجدة وت لهذا نالحظ ان قبول هذه التشكيالت الشعرية الم
  .في طور التكوين، لذا آثرت اعتراضات النقاد عليها، على الرغم من وضوح المعنى المراد

ات  فلم يحاول صياغة تعريف لالستعارة وإنما اآتفى بإيراد جملة من الت ) هـ454ت(اما ابن رشيق     عريف
ه     ول في ذي يق ا     :" التي وضعت لها قبله وقد رآز على تعريف القاضي الجرجاني ال ا اآتفي فيه تعارة م االس

ا            ى أن يحل             .)1("باالسم المستعار عن االصلي، ونقلت العبارة فجعلت مكان غيره ا عل ه اساس ه رآز في ألن
لوبي   " اسم مكان اسم آخر ليؤدي معناه وتصبح االستعارة بذلك         ة اس دوال           عملي ين ال اآن ب ادل االم د تب ة تعتم

  .)2("والمدلوالت 
ر في                        ى تثي شعورية حت ة ال ة التجرب شعرية متناسبه وطبيع ويسعى ابن رشيق إلى أن تكون االستعارة ال

وب الرجال        ) هر(ولهذا استهجن قول أمرئ القيس، الستعارته لفظة        ، النفس انفعاال  صيد قل لجارية حسناء ت
  :في بيته الذي يقول فيه

  

الِ   وَب الرِّج ِصيُد ُقل رُّ َت          َوِه

ر  رٍو ُحُج ُن َعم ا اِب َت ِمنه  )3(َوَأفل
  

  

ه    ه بقول ان لفظة   :" معلقا علي ة     ) هر ( فك ا مضحكة هجين صيد معه تعارة ال اه ُحجرا من     ، واس و ان اب ول
  .)4("فارات بيته ما أِسف على إفالته منها هذا األسف

وب             ولو إلتفت ابن رشيق الى الكيان الفني       ى قل  للصورة هنا والمتمثل في انقضاض هر ابنة العامري عل
صيد                  ، الرجال ولكن عمرًا  أفلت منها      تعارة ال د اس ه توقف عن ة ولكن ذه الحرآي ره ه لشعر بالجمال الذي تثي

ن                     . لهر ِصر اب َم ُي ال صيدها، َفِل وع في مصائدها او حب رأة هو وق ذه الم ولو نظرنا الى ان حب الرجال له
ى ا  تعارة  رشيق عل ذه االس ذا وذاك  . ستهجان ه ين ه د المناسبة الواضحة ب ن  ،هو إذا يري ذا أن اب ى ه ومعن

  :رشيق قد توهم أنها وصف ألمرأة وظنَّ أّن الصيد من لوازم استعارتها قال طرفة
  )5(أم شاقتك هر       ومن الحّب جنون مستعر             ... 

ا تكتمل اساسا بتطابق          وقيمة االستعارة عنده اليحددها اللفظ المفرد      ه، وإنم  وإن آان هو اللفظ المستعار ذات
  .)6("للكالم قرائن تحسنه وقرائن تقبحه " ذلك اللفظ مع ما يلحق به من قرائن اذ إن 

اده      فضال عن هذا ادرك ابن رشيق مهمة االستعارة عندما أراد ان يسوغ لجوء الشاعر الى االستعارة وابتع
يس ضرورة ألن          " ى أن   عن التعبير المباشر اذ رأ     ة، ل دارا ودال ساعهم في الكالم اقت االستعارة إنما هي من ات

  .)7("آالم العرب اآثر من معانيهم وفانما استعاروا مجازا واتساعا 
ذا  )8("ضرب من التشبيه ونمط من التمثيل  " فيرى أن االستعارة ) هـ471ت(اما عبد القاهر الجرجاني       وبه

ه او صورة مقتضبة من              التشبيه آاالصل في   " يصبح   الفرع ل ِبيٌه ب َوره   االستعارة وهي َش ا من   )9(" ُص  ألنه
 من حيث الخروج على الوضع االول وال خروج         - وان آانت فرعا له      -المجاز ومن هنا فهي تباين التشبيه       

  .)10(في التشبيه
ه      ي بظالل ظ يلق ى االول للف ى أن المعن ارة بمعن دأ االع ى مب ده عل تعارة عن وم االس صورة  وتق ى ال  عل

ى             )11(االستعارية وليست هي ببائنة عنه آليا      ل ال ا ينتق ه االول، وإنم م مالك ار يبقى في حك شيء المع  ألن ال
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ه         ادة من سمين           . )1(مالك ثان على نحو االف تعارة ق سم االس راه يق م ت دة، ويجعل من          : ومن ث ر مفي دة وغي مفي
دلول             االستعارة غير المفيدة التوسع في اوضاع اللغة والّتنوُّ        اني الم روق في المع ق في مراعاة دقائق في الف

وان،             اس الحي رًة للعضو الواحد بحسب اختالف اجن سان، والمشفر    (عليها آوضعهم اسامي آثي شفة لألن ال
ذي              ... وماشاآل ذلك من فروقٍ   ) للبعير، والجحفلة للفرس   ر الجنس ال ا في غي فاذا استعمل الشاعر شيئا منه
  .)2(ه ونقله عن اصله وَجاَز به موضَعهُوِضَع له فقد استعارة من

اني، وغرض من االغراض،          "اما المفيد من االستعارة وهو    ى من المع دة معن ك باستعارته فائ مابان ل
شبيه )3("وجملة تلك الفائدة وذلك الغرض التشبيه      . )4(، ويرى الغرض من االستعارة آامنا في المبالغة في الت

اني            -فيدة منها على وجه مخصوص       الم -آما ذآر في خصائص االستعارة       ر من المع ر عن الكثي  أنها تعبي
  .)5(باليسير من اللفظ اإليجاز في التعبير

رتبط                        ا، وي ا لرآنيه شبيه وتقريب ة في الت اني وتصويرها مبالغ ل المع ويتحقق هذا االيجاز من خالل تمثي
ا        تعارة وتميزه ين      " بهذا المقياس ما قرره عبد القاهر من أن مبادئ شرف االس د جمع ب شاعر ق رى ال ان ت

د         ا يري شبه فيم ى وال تم المعن شكل وان ي ول    )6("عدة استعارات قصدًا إلى أن يلحق الشكل بال ذلك بق ل ل  ومث
  :امرئ القيس

  

ُصلبِه ى ِب ا َتمّط ُه لم ُت َل       َفُقل

لِ    اَء ِبَكلَك ازًا ون  )7(َوأرَدَف َأعج
  

  

ه            فقد رأي أن استعارة امرئ القيس اقرب من الحق         ا استعيرت ل أن  " يقه لشدة مالءمة معناها لمعنى م فك
ب       م تقري ن ث ض، وم ن بع ضها م رب بع ياء ويق ين االش دني ب ا ي شبه بم ا لل د اوجه تعارات يول دد االس تع

  .)8("االستعارة من الحقيقة ومن العقل الذي يقبلها 
رو    ا ل ا، ومالءمته ذوق له ول ال اهر قب د الق د عب تعارة عن ال االس اييس جم ن مق لوب "ح عصرها وم فإس

تعارة في          .)9("االستعارة يستمد ثروته االدبية من ينابيع الحياة في شتى نواحيها العامة           و حين يعرض لالس فه
  :بيت  ُمحرز الضبي 

ا      يَن دع ّي ح عاب الح ِه ش الت علي        س

دَّنانيرِ    وٍه آال صاَره بوج  )10(ان
  

 إنما تم لها الحسن بما توخى من وضع الكالم من        ويؤآد عبد القاهر أن االستعارة هنا على لطفها وغرابتها        
  .)11(التقديم والتأخير وتجدها قد صلحت ولطفت بمعاونة ذلك ومؤازرته لها

سياق          تعارة أي ال ى االس دل عل ذي ي سياق هو ال ومن الجدير بالذآر أن عبد القاهر لفت اإلنتباه الى أن ال
ا بوصفها                 سبها هويته ا يك تعارة هو م ه االس رد في ة    الذي ت ـ     .  صورة مجازي " فكيف يعرف أن المقصود ب

وان المعروف              " رأيت اسدا    هو المجاز مالم يكن السياق  يدل على إن المقصود هو رجل شجاع وليس الحي
ا فيكون                                ا حوله ة عم ردة ومنقطع ا صورة منف تعارة التحدد من حيث آونه إن االس ا ف بهذا االسم ؟ من هن

سؤال او بفحوى الكالم         "  فتعرف   ارتباطها حتميا بالسياق الذي ترد فيه      بدليل الحال او افصاح المقال بعد ال
  .)12("وما يتلوه من أوصاف 
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ن   ه م ا في وس لم ي النف ره ف ى وتقري د المعن ي توآي سهم ف تعاري ي صوير االس اهر ان الت د الق رى عب وي
ر     المبالغة المكتسبة من االدعاء، اذ تنبني االستعارة على ادعاء تحقق المعنى في المشبه             تعارة لفظة اآث  باس

ا                                شبيهية االصلية مم صورة الت ان ال ه من ارآ ايتم اختزال ى م ك عل ة معوال في ذل صفة الجامع تمكنا في ال
ك                      ا شيء واحد ألنك في قول ا آأنهم صورة ليكون بيها        " يوحي باتحاد طرفي ال د رجال ش دا، تري رأيت اس

  .)1("نه وبين االسد وأنه قد استحال الى االسدية باالسد، اال أنك ُتعيره اسمه مبالغًة وإيهاما أن الفصل بي
شبيه الصريح                       ة مع الت تعارة، بالمقارن ا االس سية التي تحتله فضال عن هذا ادرك عبد القاهر المكانة النف

سذاجة      ا بال اء االستعاري                  . )2(الذي يصفه احيان ة االخف د اوحت عملي شبيه سوقي فق ة والت تعارة ملوآي فاالس
ه آل             " ء السوقي في زي الملوآي فـ     للجرجاني بصورة اخفا   سوقة، ونفيت عن لو خلعت من الرجل اثواب ال

ك   ...فابديته للناس في صورة الملوك حتى يتوهموه ملكا  ... شيء يختص بالسوقة   ة المل ه هيئ ... آنت قد اعرت
م      ه سوقة ل  تكن  ولو انك القيت عليه بعض ما يلبسه الملك من غير ان تعريه من المعاني التي تدل على آون

  .)3("قد اعرته بالحقيقة هيئة الملك ألن المقصود من هيئة الملك ان يحصل بها المهابة في النفس 
ى    فالجرجاني وهو يتحدث عن الملك آان يتحدث عن االستعارة نفسها، بما لها من خصوصية وقدرة عل

  . االيهام والتأثير
سه    " عة من المستعار    هذا من جهة، ومن جهة اخرى،نجد االستفادة توحي بحصول المنف          فإن آان ثوبًا َلب

ده من                                ه عن م تنفصل حال ى إّن الرائي اذا رآه ل ه، حت شيء تصلح ل آما لبسه، وإن آان أداًة استعملها في ال
  .)4("حال ماهو ِملُك يٍد ليس بعارية 

ستعاري في نفس      وهذه منفعة التحصل من مجرد التشبيه استند فيها عبد القاهر على األثر الذي يترآه المعنى اال                  
  .)5(المتلقي، ومن هذا الجانب تأتي االستعارة بخاصيتها االساسية التي يسميها المعاصرون بالتكثيف

ا                              دما أخذ في الحديث عم شعري عن ى ال تعارة في المعن ر االس اهر عن أث فضال عن هذا تحدث عبد الق
صفة ا                  ستعيرون ال م ي ك أنه ان ذل تعارة، وبي لمحسوسة من صفات االشخاص        سماه تناسي التشبيه في االس

ا                    ى حقيقته أعينهم عل ا ب ا، وادرآوه صفه بعينه ك ال د وجدوا تل أنهم ق راهم آ اال ... لالوصاف المعقوله، ثم ت
  :ترى الى قول أبي تمام

  

ولُ  نَّ الَجه ى يُظ ْصعُد َحّت         وَي

ّسماءِ    ي ال ٌة ف ه حاج أّن َل  ب
  

  

ده، و         سماء                فلوال قصده أن ُينسَي التشبيه ويرفَعه بجه ه صاعدا في ال ده، فيجعل اره وَجْح ى إنك صمم عل ُي
  .)6(من حيث المسافة المكانية لما آان لهذا الكالم وجٌه

ى                      ادا عل ى المجاز وإلباسها صورته اعتم ة عل إذًا عبد القاهر في حديثه عن هذا النوع من ادعاء الحقيق
ادة       تناسي التشبيه بين المستعار منه وبين المستعار له في االستعارة،           يبين ان الغرض من وراء ذلك هو زي

  .المبالغة وقوة التخيل في المعنى الشعري
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  المبحث الخامس

                 الخيـــال
شيءُ          : َخال الشيءَ  اَل ال به، وأَخ ه، َش ه،وَخيَّل علي ال   : َظنَّه وتفرسَّ َتبَه، والخي راه آالظل،        : اش آل شيء ت

ة          وربما مر بك الشيء شبه الظل فهو خيال، يق          ال والَخيال ه، والَخي ه خيال ل ل ك في اليقظة        : ال تخي شبه ل مات
  .)1612(الطيف : والحلم من صور، والَخيال،والَخيالة

رادف     ة    -والتََّخيل ي وهم                       - لغ ول تصورته فتصور، وت ا تق ي آم ل ل ه فتخي ول تخيلَت ل، تق وهم والتمث  الت
  .)1613(تخيَّله وتمثله سواء أآان في الوجود أم لم يكن : الشيء
قوة تحفظ ما يدرآه الحس المشترك من صور المحسوسات بعد غيبوبة المادة، بحيث ُيشاهُدها               : خيالوال

  .)1614(الحسُّ الُمشترك آلما التفت اليها، فهي ِخزانُة للِحس الُمشَترك
د           ) التخييل(، و )التخيل(، و )الخيال(ودخلت مصطلحات    سفي عن رة البحث الفل سكيولوجية دائ بأبعادها ال

ة الفكر االرسطي في مجال              العرب وارتب  سية التي ارتبطت بترجم د بالدراسات النف طت على وجه التحدي
  .)1615(علم النفس، وتحددت داللتها االصطالحية الفلسفية في تلك الدائرة

د آانت                  ي، فق داع الفن وا االب م عرف ال، خاصة وإنه وا مضمون الخي  لكن هذا اليعني ان العرب لم يعرف
شاعر   ن ال رة م شتهم آبي انوا     ده م آ نهم أنه ت ع ى نقل ار الت م واألخب نهم ورواته شفت دواوي د آ ه وق وقول

وال                           صا اوق سانيا خال دا ان ذه الظاهرة جه ون ه ام واليجعل داع الفني او االله يبسطون الكالم في ظاهرة االب
تهم معقوال محددا، ولكنهم يردونها الى قوة خارقة خارج أنفس الشعراء وتؤثر فيهم وترسل القول على ألسن               

ة أن لكل                            ذاهب العرب المعروف شياطين، ومن م ه تتجسم في صورة الجن وال وة الخارق ارساًال، وهذه الق
ًا يطانًا او جني اعر ش نهم  .ش شعراء ولك ون ال ذين يلهم شياطين ال ؤالء الجن او ال ذآر ه م يكتف العرب ب ول

  .)1616(..."و" مسحل"وسموهم بأعالمهم، فقد قالوا آان لالعشى 
م                          آانت االصالة ا   ة، ول وق الطبيع وى ف ى ق ا ال اس فردوه د الن ة عن ة اذن من الظواهر الخارق و العبقري

اب                  ين االرب يلتمسوها في نفوس أصحابها المعبرين عنها باالبداع في الشعر وسائر الفنون وإنما التمسوها ب
  .والشياطين والجن

ارف ا                  ان المع ل العرب عن اليون سفية   وقد َشِهد اواسط القرن الثالث الهجري نق ار       -لفل  ومن ضمنها آث
ا     نفس وغيره ا          -أرسطو في الشعر والمنطق وال د العرب مصطلحان هم ة عن ساحة النقدي رز في ال ا ب  وهن

إنهم                         ) المحاآاة والتخييل ( ار أرسطو ف يما آث ة والس ة اليوناني وا من الثقاف سلمين حين نهل م ان الفالسفة الم ث
ل                  قاموا بإضافة انطباعاتهم وشروحهم وتفسيراتهم       ل هي بنت العق رة التخيي ل فكانت فك ى ظاهرة التخيي ال

  .)1617(العربي االسالمي بحق
ع       را للواق ال مباش يس نق ه ل شعر، ألن م ال ي نظ را ف ال دورا آبي رب أن للخي اد الع ا عرف النق ن هن وم

  .)1618(المحسوس وحده وانما هو خلق وابداع
ه        من النقاد القدامى الذين عرفوا معنى ا      ) هـ255ت(ويعد الجاحظ    لتخييل فقد روى عن استاذه النظام قول

ه، وانتقضت    "  رق ذهن اب وتف ر، وارت ي صورة الكبي صغير ف شيء ال ه ال ل ل سان تمث توحش األن واذا اس
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  . فالتمثل يعني التوهم والتخيل)1619("اخالطه، فرأى مااليرى وسمع مااليسمع 
ستعمل  ل"وي را " التخي ام " نظي باب " لإليه ك يحدث ألس ى أن ذل شير إل ا في رار، " منه ن الم ل م تخيي

ان                )1620("وتخييل من الشيطان     ر ان الجاحظ آ  فقد قرن التخييل بااليهام الكاذب بداللته اللغوية النفسية، غي
ور               " الفني  "يلمح الى مفهوم التخييل      ذي تبل وم ال ذا المفه ه ويرشح بوجود ه داع ويحوم حول المتصل باالب

ام في       )1621("ول فتنه الق " فيما بعد، وذلك فيما عبر عنه بـ       سحر ضرب من االيه ه، إذ أن ال أي سحره وايهام
ة   " المخيلة   سحر   " و"فالفتن ده على فعل                        " ال ذلك في تأآي ام، وآ دان االيه ل داللي واحد ويفي ان الى حق ينتمي

  . بإحداث التعجيب وذلك بحكم ما فيها من إغراب)1622(" الوهم"االقاويل المبدعة في التلقي وتأثيرها في
ر ه  فالجاحظ يع دى انفعال ستطيع ان نعرف م ه ن شاعره وب صوير إلحساس االديب وم ل ت ف أن التخيي

ى مدى                      ه عل العاطفي، وآيف وفق في ان يصور بخياله عواطفه ووجدانه، وهو الذي يمكن الحكم من خالل
  .صدق االديب في احساسه وانفعاله

ـ ) هـ 276ت(وقد جاء استعمال ابن قتيبة       ة   " تخييل   "  لل ه اللغوي راهيم            بداللت سية، حيث اشار الى ان اب  النف
ه من قبيل                                  ار واشعار تتحدث عن عزيف الجن والغيالن على ان ه العرب من اخب ا يروي النظام آان يفسر م

وّهم واستوحش        . " التخّيل الذي الحقيقة له، وذلك بسبب انفراد األنسان وتوّحشه في الفلوات           ر وت ومن انفرد فّك
  .)1623("ما الُيسمع وتخّيل فرآي ما الُيرى، و سمع 

زة                        ي وان الرآي ة هي اساس العمل االدب و يعرف أن العاطف ة فه ال والعاطف ين الخي لقد ربط ابن قتيبة ب
الفطرية هي مصدر االلهام لدى الشعراء والكتاب، وان الفراغ من المشاغل والخلوة، وشرب الدواء، واول               

ة  شاعر، ألن الراح ة ال ي عاطف ؤثرة ف ل م ار عوام ل والنه شاعر اللي ا ال ستجمع فيه راغ ي سية وقت الف النف
ه،            : " خواطره، ويرتبها ترتيبا فنيا مبدعا جاء هذا في قوله         ا أبي سمح فيه ه، وي وللشعر اوقات يسرع فيها أتي

منها اول الليل قبل تغشي الكرى، ومنها صدر النهار قبل الغداء، ومنها يوم شرب الدواء، ومنها الخلوة في                
  .)1624("العلل تختلف اشعار الشاعر ورسائل الكّتاب المجلس والمسير وبهذه 

اء                              شعر وبن وين ال ال ادخل في تك ان عنصر الخي ذا آ ا، له ال لتصوير قوته ى الخي فالعاطفة محتاجة ال
ا من         هيكله، ليجسم المعاني ويضفي على االشياء صفات سامية، ويالئم بين المتشابه منها، ويستخرج ما به

  .)1625(أسرار وإلهام
ه                ) هـ322ت(اطبا العلوي   اما ابن طب   شعر بأن ة ال ى فاعلي ده عل " فقد تحدث عن الخيال الشعري في تأآي

صنعة     .)1627("إن االقاويل الشعرية تسحر االلباب  " ، و )1626("انفذ من نفث السحر      ه عن ال فضال عن حديث
ه              "... المتقنة للشعر    ذه       .)1628("مستدعية لعشق المتأمل في محاسنه، والمتفرس في بدائع و في ه الحال  فه

دوي               د ب دآتور احم ال         " يستدعي الخيال ويخاطبه من خالل القصيدة، وقال ال ى الخي شتمل عل ان الكالم الم
أثر بصوره             ا،أي ان             .)1629("يجعل النفس شديدة األنس به، سريعة الى الت ول ابن طباطب ذا ينطبق على ق وه

ال  . القول نثرًا ونظمًا أثلج صدره     فإذا صدق ورود    : " ابن طباطبا يحاول ان يصور تأثير هذا الخيال، فيقول         وق
ا               " إن للنفس آلمات روحانية من جنس ذاتها        :" بعض الفالسفة  ا فيم ع الرقى ونجعه ا على نف وجعل ذلك برهان

  .)1630("تستعمل له
شاعر او   ال ال ارا إلغراق خي ون بالغي معي ة ول ة بياني ل حال ا آ ي تؤثره دول الت وة الع ون ق ذا تك وله
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ية اللغة الشعرية هذه الخصوصية التي تساهم في زيادة الخيال الشعري، وبهذه            المبدع ومن ثم فان خصوص    
اب            س الخط ي عك دف االبالغ تم باله ا يه تم اول م ذي يه ادي، ال اب الع ن الخط ف ع صوصية يختل الخ
ر               ره يكون التعبي ذلك وبغي ة، وب ة االبداعي شعرية مع الوظيف ة ال ة الجمالي ه الوظيف انق في االبداعي الذي تتع

  .اعي اآثر أثرًا في النفس عبر ما يستعمله من اساليب تختص بالنسيج اللغوي صورة وايقاعااالبد
دلل                       ) هـ337(اما قدامه بن جعفر    ل لي ام للتخي وم الع ى المفه ه المح إل ده اال أن رد عن فان آلمة التخيل لم ت

ا      على عملية خداع مقصودة بمعنى ان الشيء المدرك تخيال انما هو معنى غير مدرك او م                لموس حسيا مم
ال     ذا ق وس له ي النف وهم ف اء ال رة بإلق ة آبي ا بدرج ه مرتبط ع " يجعل اع الممتن اني ايق وب المع ن عي ... وم

  .)1631("والممتنع ال يكون واليجوز ان يتصور في الوهم 
ى     ة ال ومن ثم فإنك لن تعدم ان ترى من ينحو بالمعاني احيانا الى ان تكون معاني تخييلية في اشارة مهم

ل                     انفصا ى مخي و معن ه فه ، اال )1632(ل المعنى عن واقعه ومن ثم فال حاجة الى مالحظة الصدق والكذب في
ان ذلك اليعني ان يفلت التخييل من سيطرة العقل بل البد من اخضاعه للعقل والتناغم مع معطيات المنطق                   

ا م            اقض وغيره الما من االستحالة والتن سلبيات التي   ومن ثم  البد ان يكون المعنى المخيل صحيحا س ن ال
  .)1633(يرى قدامة أنها من عيوب المعاني

اني المباشرة                    ين المع لقد آان مفهوم التخييل في نظر بعض النقاد والبالغيين واضحا في ابراز العالقة ب
ة             ) هـ392ت(للصور البيانية وقد ذهب ابن جني        صورة الفني الى ان االتساع في المعاني من اهم عناصر ال

  .)1634(ده، ومن ابرز ابعادها النفسيةالتي هي المجاز عن
ساع   ذا االت ي ه دوح ان ف ادر في د الق دآتور عب د ال د وج د  " وق ل عن ة التخيي دار قيم ى مق رهن عل ا يب م

شعور                          سليم وال ذوق ال ى ال تحكم ال ة، وال ارة الوجداني ى اإلث د عل ذي يعتم القدامى في التعبير غير المباشر ال
نص اال   ة ال ذلك أن جمالي درآين ب ل م ى     النبي ع ال ه الخصوص الترج ى وج ه عل شعر من ا وال ي عموم دب

  .)1635("المظاهر الخارجية بما تنفعل به النفس 
شعر التي                             ة لل ى المظاهر الخارجي ان يرآز عل ديم آ د الق ادر ألن النق د الق اال إننا النتفق مع الدآتور عب

م يسمع عن العرب او فارق      استقرت من العصر الجاهلي، واذا حاول الشاعر االلتفات الى غيرها قيل هذا ل            
  .صاحبه جادة العرب وهكذا

ديع في اول                     لقد تطورت نظرة النقاد الى الخيال خصوصا مع ظهور مذهب البديع في الشعر فقد آان الب
اس في عصرهم          " الطرافة  " او  " طريق التجديد   "ظهوره في شعر مسلم بن الوليد يعني         ا الن التي احتاجه

  .)1636(العباسي الجديد
ن الد شرها  وم واد وتن ي تفكك الم وة الت و الق ال ه ال ألن الخي ديع والخي ين الب ة ب د عالق ن وج ين م ارس

ا                           روا ألفاظ م يغي م ل شعري، انه ديعهم ال ديع في ب ان اصحاب الب ذا آ د، وهك وتجزئها لتعيد ترآيبها من جدي
ى عال         اظ ال ين االلف ة ب ات المألوف ر العالق ديم بتغيي شكيل الق ادوا ت نهم اع اظ، ولك ر   بألف دة غي ات جدي ق

  .)1637(مألوفة
اء        )  التخييل(من النقاد الذين استعملوا لفظة      ) هـ395ت(ويعد أبو هالل العسكري      ده اثن د وردت عن ، فق

ى الحديث                     ر عل شرحه للبديع الذي افتتن به معاصروه فقسمه على خمسة وثالثين فصال، اقام الفصل االخي
ل       " على   رد، التخيي ا                  ،  "المشتق، في التلطف، حسن ال ة االمور التي زاده ه من جمل ذآر أن ل في ا التخيي فأم

ه         اب آخر، وسميته       :" هو، وهذا يدل على انه لم يسبق الي ي ب ل (وخرج ل ه يمدح     ): التخيي ل ان وهو ان يخي
ذم في              .)1638("وهو يهجو، او يخيل انه يهجو وهو يمدح          ذم وال وهذا أقرب إلى مايسمى المدح في صورة ال
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  .ح التخييل المعروفصورة المدح ويبتعد عن مصطل
و هالل                ستعمل أب ذا ي ى اللغوي، فضال عن ه ى المعن ل (وواضح ان هذا الفهم هو اقرب ال في  ) التخيي

وان                        ذار في دي ه عن االعت آتاب آخر  استعماال يقصد من ورائه ان يكون مرادفا للتمويه ففي معرض حديث
ه       : " المعاني يقول  ه وان      ومما خص به االعتذار ان الحق اليثبت لباطل ه وتمويه وم مع تخييل ة التق والحقيق

  .)1639(..."رده اليسمع مع الكذب الالئح في صفحاته
ل                   ومن الباحثين من رأى ان العسكري في حديثه عن التخييل لم يكن متأثرا بالمعنى االصطالحي للتخيي

  .)1640(عند الفالسفة، وان آان من المطلعين على آتب الثقافة اليونانية المترجمة
دعي         " فقد عرف التخييل بأنه     ) هـ471ت(القاهر الجرجاني   اما عبد     ما يثبت فيه الشاعر أمرًا غير ثابت وي

  .)1641("دعوى الطريق الى تحصيلها، ويقول قوال يخدع فيه نفسه ويريها ما اليرى 
ويأتي بحثه للتخييل في اطار مناقشته مسألة الصدق والكذب في الشعر، فيربط التخييل بالكذب ويفصل                 

  .وبين المجاز الذي اليخرج عنده عن الصدق الرتباطه بما يدعوه بالحقيقةبينه 
  .)1642(واما التخييل فبعيد عن الحقيقة، انه خداع للعقل وضرب من التزويق

د                  ا اعتم ه، وهو آل م اني العقلي اني المعارضه للمع ه صفه للمع والتخييل ليس صيغه بالغيه محدده، ان
ام     صيل واالحك دل التح ام ب اس االيه به      )1643(قي شاف ش فها الاآت ة ووص تالف عالق ه اخ ان اساس ، وماآ

شبيهًا              .)1644(خفي  صياغة ت ا ومن حيث ال ّد لغوي شعر تع ة من ال ان يأخذ امثل اهر، وإن آ د الق ا فعب ومن هن
      : أواستعارة، فإنه ينفي ان تكون آذلك ألن طبيعة الشبه فيها مخترعة، ويعطي مثاال على ذلك

ان   ُب الزم ه ري اربني في              وح

قُ      ه عاش ان ل أن الزم  آ
  

  

  .)1645(ويقول ان الجملة ليست تشبيهًا ألن الشبه فيها غير موجود بل متخّيل
ن   ر موضع م ي غي ل ف اهر يتحدث عن التخيي د الق ة "وعب رار البالغ دآتور )1646("اس د ذهب ال ، وق

  :شكري عياد الى ان هذه الكلمة أي التخييل تتنازعها عنده ثالثة معان
ى منطق ى  معن بيه بمعن ي ش ى فن ي، ومعن اة "ي آالم ى " المحاآ اني"ومعن ينا " بي ن س سيم اب أثر بتق مت

  .)1647("تشبيه واستعارة وترآيب منهما " ألنواع التخييل أي 
نفس وتصورا في الحس،                     فالكالم الحقيقي قد يكون مخيال اذا سلك به الشاعرمسلكا يجعل له قبوال في ال

اس          وهذا المعنى، معنى التصوير والتمث     وع من القي يل، يختفي هنا ويحل محله النظر الى التخييل على أنه ن
  :المخادع، وهو يمثل لذلك بقول أبي تمام

  

ى ن الغن ريم م ل الك ري عط         التنك

الي     ان الع رب للمك سيل ح  )1648(فال
  

  

ذي    إن عدم ثراء الرجل النبيل عالي الهمة يرجع الى نبله، فهو يأبى آنز المال في الو               : ومعنى هذا  قت ال
ه                                ة، يجعالن ه العالي ه وهمت إن نبل ذا ف ه ول م في أمس الحاجة الي ذين ه راء ال وزين والفق يوجد آثير من المع

اء سيال اليثبت             " فالعلة في   ... يترك ماله، الولئك المحتاجين    ان السيل اليستقر على االمكنة العالية، ان الم
ذه الخالل               و... االاذا حصل في موضع له جوانب تدفعه عن األنصباب         ال شيء من ه ريم والم ليس في الك
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")1649(.  
الي                              ان الع سيل بالمك ين فعل ال ل ب اس تمثي شاعر اجرى قي اهر ان ال د الق رى عب فقوام التخييل هنا آما ي
ة                           ين الطرفين اشتراك في عل م االول دون أن يكون ب اني حك وفعل الغني بالرجل الكريم، واثبت لألمر الث

  . اب التي ألجلها ينحدر الماء عن المكان العاليالحكم، وهي السيولة واألنصب
ى األخذ     ... معنى صريح يشهد له العقل بالصحة     " فالمعنى العقلي عند عبد القاهر هو        الء عل وتتفق العق

اني بعضها               )1650("به، والحكم بموجبه      ويورد عبد القاهر أمثلة آثيرة للمعاني العقلية من الشعر ويرجع مع
ة   ة آريم ات قرآني ى آي ة  ال اني العقلي ريفة، ذاك أن المع ة ش ث نبوي ا  " واحادي ع فيه ي تجم اني الت ن المع م

ا    )1651("النظائر وتذآر األبيات الدالة عليها فإنها تتالقى وتتناظر، وتتشابه وتتشاآل        ند له  فإذا فتشت عن س
  .وجدته واضحا في المعقول ومقتضيات العقول

دة          فالخيال عند عبد القاهر وسلية االتصال بين المب        دع وقارئه، ولوال التخييل لظلت القصيدة صورا جام
اره                      دع بإعتب ه بالمب ل جزء من اهتمام اهر بالتخيي د الق ام عب ا، فاهتم ال به ا واألنفع ى تمثيله التجد طريقا ال
شكل                           ة وي أثير والجمالي اة بالت ى الحي ا ال ادة انتاجه ون واع تيعاب الفن ى اس ادر عل داع والق المسؤول عن االب

ل  اني  ع–التخيي د الجرج ا –ن اد يحصر  "  فن سالك، اليك ر الم ذاهب آثي تن الم ه  ، مف اط ب ا واليح اال تقريب
  .)1652(..."تقسيمًا وتبويبًا

ل       " وهذا مايترجمه قول الدآتور جابر عصفور بأنه يتمثل في           د  –بالغة التشبيه و االستعارة والتمثي  عن
  .)1653(..."ي للمعنى بقدرتها على التصوير والتجسيم والتقديم الحس–عبد القاهر 

  :ومن أوضح الشواهد الشعرية الدالة على المعنى التخييلي قول البحتري في الشيب
  

سناً  دُق ُح اِزّي َأص اُض الب         َوَبي

رابِ      واِد الُغ ن َس َت ِم  )1654(إن َتأمَّل
  

  

اض، وال                   شيب بي شباب والبحتري يريد بهذا البيت ان يحبب الشيب الى ممدوحه، ويزينه له، فيقول إن ال
ين من             سواد، والبياض اجمل في العين من السواد، والشاهد على هذا أن لون البازي األبيض اجمل في الع

شعر،                        .)1655(لون الغراب االسود   ون ال ى ل شباب الترجع ال شيب او ال ة ال ذا، ألن مزي ر ه ة غي اال أن الحقيق
شيب ضعف      . طوإنما ترجع الى صفات اخرى، آالقدرة على العمل والسعي، والحرآة والنشا           والشائع أن ال

ى                          ه ال د في ل، عم ا بضرب من التخيي ى هن وخمول والشباب قوة، وحرآة ونشاط، ولكن الشاعر قلب المعن
  .)1656(تزيين القبيح وتقبيح الحسن

د             ولعل الجرجاني  يريد أن يبين أن وظيفة الشعر تقوم على االيهام المثير للعجب بشكل غير مباشر، وق
ة      استدعت هذه الصفه نعوت  دون ضجيج او قعقع ا مثل الوحي والخفاء والهمس حيث تسري نفس في نفس ب

ه               " ليخرج السامعون    ادة ب م تجر الع رئ        .)1657("الى التعجب لرؤية مالم يروه قط، ول ى يجت تم حت ذا الي وه
  .)1658("على الدعوى جراء ة من اليتوقف واليخشى انكار منكر، واليحفل بتكذيب الظاهر له " الشاعر 

أن بعض                  ولم يستطع  ى التصريح ب ه االمر ال ى وصل ب ة حت اني التخيلي  عبد القاهر اخفاء اعجابه بالمع
  :المعاني العقلية التصلح مادة للشعر في تعليقه على قول المتنبي

  

ن اَألذى ُع م َشرُف الَرفي سَلُم ال         الَي

َدمُ      ه ال ى َجواِنِب راَق عل ى ُي  )1659(َحت
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  .)1660("شعر في جوهره وذاته نصيبإنه صريحث معنًى وليس لل: " فقال
ي    شاعر ف ذين رأوا أن ال داد ال ي ع ان ف ؤمن لك ه الم ديني وعقل ه ال ه ايمان مها ل ي رس دود الت وال الح ول

ة يكون         ر التخيلي ده     " المعاني غي داني قي ة وصورا            .... آالمقصور الم اني معروف سامعين مع ى ال سرد عل ي
د،            وهي آالجواهر تحفظ أعدادها، واليرجى    .... مشهورة دة التي التنمى والتزي ان الجام  ازديادها، وآاالعي

  .)1661(" والتربح والتفيد، وآالحسناء العقيم، والشجرة الرائقة الُتمتع بجنًى آريم 
ك                  ان الشعر، في نظر الجرجاني، يؤثر في الحياة، فيرفع ويضع ويحسن ويقبح ويؤيد ويدحض، وآل ذل

دعى    و )1662("فعل الكيمياء وقد صحت     " في خفاء فيفعل   د وضحت         " ي سير وق ، اال ان  )1663("دعوى االآ
  .)1664("روحانيه تتلبس باألوهام واألفهام دون األجسام واألجرام " دعواه 

اره التي                           وة اإلث شعري في المتلقي وق ل ال ة التصوير والتخيي فضال عن هذا يشير عبد القاهر الى فاعلي
ل     ذي اليق ان ال ة       يحدثها القول الشعري بحيث تصل الى حد االفتن ه اللوحات الجميل ذي تحدث ان ال  عن االفتن

شعر (يصنعه  " وذلك بما   . التي يبدعها الفنانون   ه في النفوس من                  ) ال دع ويوقع شكله من الب من الصور وي
اطق               اد الصامت في صورة الحي الن ا الجم وهم به م الموجود      ... المعاني التي يت ود في حك دوم المفق والمع

ر           - في أسرار البالغة     -، ويقرن عبد القاهر     )1665("المشاهد   وان التعبي ا من أل تعارة وغيرهم  التشبيه واالس
  .الفني بالتخييل ويؤآد على القدرة التخييلية للمبدع وبراعته في ابتكار المعاني والصور الجديدة النادرة

ماه         ذي س ي ال ل التخييل ن التعلي دثوا ع ذين تح اد ال ل النق ن اوائ اهر م د الق ذآر ان عب دير بال ن الج وم
ة  )1666(ناظمين اياه في سلك البديع" حسن التعليل " بالغيون بعده بإسم    ال ، وهو أن يدعي الشاعر لصفة ثابت

  :في شيء عّلة يختلقها ويتخيلها، فمنه قول المتنبي
  

ا سحاب وإنَّم َك ال ك نائل م َيح          َل

ضاءُ   َصبيُبها الرَُّح ه َف ت ب  ُحمَّ
  

  

  :يومن لطيف هذا النوع قول أبي العباس الضب
  

را  ى الف رآننَّ إل         الت

اقِ     ى الِعَن َكنَت ال  ِق وان س
  

ا   َد غروبه شمُس ِعن  فال
  

راِق   َرِق الِف ن َف صَفرُّ م  ت
  

  

ا                           دنوها من االرض إنم ا ب رق نوره شمس حين ي ادعى لعظم شأن الفراق أن ما يرى من الصفرة في ال
ت عل    ذين طلع اس ال ه او الن ت في ذي آان ق ال ارق األف ا تف و ألنه رتهم  ه ا وس سوا به م وان ست به يهم، وان

  .)1667(رؤيتها
اني والفعل من                        ى من المع ل، وهو أن يكون للمعن فضال عن هذا يذآر عبد القاهر نوعا آخر من التعلي
ه                  ة ويضع ل االفعال عّلة مشهورة من طريق العادات والطباع ثم يجيء الشعر فيمنع ان يكون لتلك المعروف

  :عّلة اخرى، مثاله قول المتنبي
  

ن    ِه َوَلك ُل َأعادي ِه َقت          ماِب

ِذئابُ  اَترجو ال الَف م ي إخ  َيّتق
  

  

سلم                 سه ولي دفع مضارهم عن نف م وأن ي ه هالآه ه فإلرادت فالمتعارف بين الناس ان الرجل اذا قتل اعادي
ك   - آما هو واضح  -ملُكه ويصفو عن منازعاتهم، وقد ادعى المتنبي         ر ذل ه غي   علة في قتل ممدوحه ألعدائ

  .)1668(وهو عدم إخالفه ماترجو منه الذئاب من لحوم اعدائه
ومعلوم ان المتنبي يبالغ في وصفه بالسخاء باإلضافة الى الشجاعة الخارقة التي اثبتها له، الى غير ذلك                 
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  .من األمثلة التي ساقها الجرجاني على هذا النوع من التخييل المعلل
ي أس اهر ف د الق د عب ة عن صورة البياني وم ال ن عناصر وتق ا م صرا مهم ل بوصفه عن ى التخيي ها عل اس

دعها                       ذي يب ل المناسب ال دار التخيي ى مق ان عل االبداع، بمعنى أن انتاج الصورة البيانية وقيمتها الفنية يتوقف
  .)1669(بدءًا ثم ما يحدثه في المتلقي من تأثير يرى عبد القاهر قيام الشعر عليه، فالشعر يكفى فيه التخييل

ه                  فبراعة صور الش   اعر مرهونة بقدرة هذه الصور على احداث التخييل المناسب في نفس المتلقي لدفع
ة  ن التجرب ف المناسب م اذ الموق د )1670(التخ شاعر عن التجري اد بالم ي االبتع ذا يعن ، وصرف )1671(، وه

  .)1672(..."بحيث يواجه الصورة الخيالية، فكإنما يواجه امرا واقعا" للمرء عن ادراآه الواعي 
م واالدراك،                      وهذا يدل على   ق عنصر الفه ى تعمي ا ادى ال  أن الخيال يسهم في الخلق الفني اسهاما، ربم

  .)1673(المفضي الى االنفعال والتأثير
ر      أثير بكالم                      ) هـ 637ت(أما ابن االثي ا في التوصيل والت ل والتصوير وأثرهم ة التخيي ى قيم ه ال د نّب فق

سامع            إن فائدة الكالم الخ   : " مكثف مدعم بالتمثيل، حيث يقول     طابي هو اثبات الغرض المقصود في نفس ال
" زيد شجاع   :" هو قولنا " زيد اسد " بالتخييل والتصوير حتى يكاد ينظر إليه عيانا، اال ترى أن حقيقة قولنا             

  .)1674("لكن الفرق بين القولين في التصوير والتخييل، واثبات الغرض المقصود في نفس السامع 
راد وصفها، في                  ولعل ابن االثير يهدف إلى اعطاء      ذات التي ي  الصورة قوة اآبر على اثارة التعجب بال

ي       ودة ف ذات موج ا لل راد اثباته ي ي صفة الت ن ال الم تك ق م ة التتحق ي ان المبالغ ن الطبيع ي وم س المتلق نف
ألن في ذلك   ،)1675(المحاآي بأقوى وأظهر مما هي عليه عندها، وهذا ما أشار اليه البالغيون والنقاد وأآدوه             

يلة تخاطب                       اغناء   د وس ذي يع ر المجازي ال اني للتعبي ى االحساس البي ة عل لوظيفة الصورة الشعرية القائم
  .عند القدامى

ه             ) هـ684ت(اما حازم القرطاجني     ذا في قول ا، ويتضح ه ل أن   :" فقد عرف التخييل تعريفا دقيق والتخيي
ه، وتق                    لوبه، ونظام ه او اس ل او معاني شاعر المخي ه صورة، او صور          تتمثل للسامع من لفظ ال وم في خيال

ساط، او   ن األنب ة م ى جه ة ال ر روي ن غي اال م ا، انفع صور شيء آخر به صورها، او ت ا وت ل لتخييله ينفع
  .)1676("األنقباض 

اد                            ه النق ا توصل الي ال خالصة م ه للخي لقد أفاد حازم ممن سبقوه الى هذا الميدان، فهو يجمع في تعريف
دع      :" ن جديد هووالبالغيون، وآل مايتسم به تعريفه م      ين مب يلة التواصل ب ل وس اصراره على جعل التخيي

  .)1677("الشعر ومستقبله 
ه        ل تنب ى، ب فضال عن هذا لم يقف حازم عند حد لومه ألولئك الذين يعتقدون أن الشعر آالم موزون مقف

ره، وتجعل                   ه  الى حقيقة الشعر وجوهره حين اسسه على تلك الحاسة الفنية التي تميز الشاعر عن غي مايقول
ك            ى تل ه الشخصي عل شاعر أن يضفي طابع د لل ه الب رى أن ملكا له، يحمل طابعه الذاتي، ولذا فإن حازما ي

شاعر      :" المعاني العلمية التي يوردها في شعره وإّال خال نظمه من الشعر، قال    ضا لل م فال يثبت أي واما العل
ا              بأن يودع شعره معاني منه، فليس يبعد على الناظم اذا آان قد              م، وإن قلَّت ان يعلقه سائل من عل تصّور م

  .)1678("ببعض معاني شعره، ويناسب بينها وبين مقاصده 
اج                      ذاتي يحت ر ال ان التعبي ا آ وهذه تفرقة بين الشاعر والناظم، ترتكز على اساس من التعبير الذاتي، ولم

ه با                     ه عن عنايت ا يكشف في شعر تعريف ال، وعظم دوره في       الى قدر اآبر من الخيال، فقد عرف الناقد ال لخي
ك                     :" البناء الشعري فقال   ى ذل ة ال ادة التقفي سان العرب بزي ل، مختص في ل شعر آالم مخي ه من    . ال والتئام
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  .)1679(" غير التخييل - بما هي شعر -مقدمات مخيلة، صادقة آانت او آاذبة، اليشترط فيها 
ورن                    ا ق وال اذا م اد يكون مقب شعر يك ة التي يعيش      والشك أن فهم حازم القرطاجني لل ة الزمني  بالمرحل

ر المجازي                  شعر، وهي التعبي شعرية     "فيها، فقد ذآر ابرز العناصر واالصول الفنية المكونة لل " الصور ال
  . والموسيقى، وااللفاظ ومعانيها، وان آان قد رآز على الخيال بشكل بارز

سابق              شعر من حيث        " وقد فهم الدآتور عدنان قاسم من تعريف حازم ال و        أن ال ا مخيال، فه ه آالم آون
  .)1680("تشكيل فني تبدعه القوة الخالقة عند الشاعر بفعل تصورها للعالم الخارجي 

ه              ويرى حازم القرطاجني إن أحسن مواقع التخييل تحدث في أن يناط بالمعاني المناسبة للغرض الذي في
ى لمقتضى الحال     القول آتخييل االمور السارة في التهاني واالمور المفجعة في المراثي، فإن           مناسبة المعن

ه                     ا ب نفس وتحرآه أثر ال ايراد من ت ى م ل عل اون التخيي وي      . )1681(وشدة اتصاله بها يع ل المعن أي ان التخيي
سل                    وي الترتيب والتسل ه المعن يتحقق بمناسبة المعنى للغرض الذي فيه القول، وأن يراعي الشاعر في تخيل

  .)1682(ل، ويقدم في الوصف ما تعلقت النفس به اآثرأي يبدأ مثال في تخيل انسان من اعلى الى اسف
ار،          ى االفك ياء ال اوز االش ا يتج ة مم اني الكلي رده أو المع اني المج ازم  بالمع د ح ل عن ق التخيي ويتعل

ـ  اني ب ل المع ى تخيي ازم عل صطلح ح ور " وي وس االم ة،  " نف ن اخيل ق بخواصها او أعراضها م ا يتعل بم
  :وبالقياس التمثيلي، يقول حازم

ي         "  ا ف وم به ة التي تق ى خواصها، واعراضها الالحق ة عل أقوال دال ل نفوس االمور ب و ان تخي والتخل
الخواطر هيئات تلك االمور، وتتسق صورها الخيالية، او تخيل بأن تحاآي  بأقوال داله على خواص أشياء                 

  .)1683("أخر 
ة                  ابع حرآ ال التي تت ار ولألفع اة لألفك ة    وهكذا آان التخييل عند حازم محاآ دو    .  الوجود الدائب الم يب فالع

سفية                      ة فل ده رؤي شعر عن ل، فيصير ال اييس الحس والعق ضا بمق ا ومتناق دو مختلف د يب متغيرا من الخارج وق
ال     ى مث ال للوصول ال ك االفع ع آل تل ذي يجم شترك ال وين " للجوهر الم ردات وتك ع خصائص المف يجم

  .)1684("نموذج يحتوي آل ما في االجزاء من آمال 
ة آون                           ويرى ح  ه، وجه شيء وتخييل اة ال داع محاآ ة اب ل يكون من جه ول المخي ازم أن التعجب في الق

ذآورتين    " الشيء المحاآي من االشياء المستغربة واالمور المستطرفة، واذا      ين الم وقع التعجيب من الجهت
ا بل                           ى م ب، وللنفوس ال ة القصوى من التعجي ك الغاي ا، فتل ة     على أتم ما من شأنه ان يوجد فيهم ذه الغاي غ ه

ة              .)1685("تحريك شديد    ى جه ه عل بيه ل وذلك ان يقرن بالشيء الحقيقي في الكالم مايجعل مثاال له مما هو ش
  :من المجاز آقول ابن التنوخي

  
يوفهم   حتني س اءني ان وشَّ ا س         لم

اح اح وش ي دون الِوش ك ل  وأن
  

  

ام المعتنق وهو غير حقيقي يجري في حسن    اقتران الوشاح الذي هو حقيقة بالوشاح المراد به التز        " فحسن  
ه من                 ة ل ه في الغدير والحقيق ة بمثال ذي هو حقيق دوح ال موقعه من السمع والنفس مجرى موقع حسن اقتران ال

ات في العين               ة          . )1686("العين فان المسموعات تجري من السمع مجرى المتلون أن تخيل الصور المألوف ذلك ب
نف         اره ال ه الصور المخترعة     المكررة أمر اليحقق من إث ا تحقق ذلك االغراب والتعجب     س م رة ف ا  - المبتك  آم

ال      -يسميه حازم    نفس واحداث األنفع ارة ال  او الحرص على اثارة الدهشة، هو احد االساليب الجمالية في اث
  .الذي يهدف اليه الشعر في نهاية المطاف
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 تصوره البياني، او اعتباره شكال من   ان التصوير الخيالي بهذا الفهم يتعدى حدود التزويق والتنميق في        
صيغ                          ع ال ام لالسلوب في تتب ه من سياق ع اشكال البديع، آما يتعدى حدود الصياغة التعبيرية فيما تحف ب

  .والتراآيب فالتصور الخيالي في نظره يتعدى آل ذلك الى اسرار المعنى في تتبع الصور والمعاني
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  ةالخاتم
  

  

ديم آن                    دي العربي الق ا مع الموروث النق دة التي خضنا غماره ة والمفي  بعد هذه الرحلة الشاقة والطويل
ا                      صها بم األوان أن أضع عصا الترحال ألقف عند أهم ما توصلت إليه الرسالة من أفكار ونتائج يمكن تلخي

  :يأتي
دم العرب أن                 *  ة ق د العرب قديم ة عن ة النقدي ا الحديث           أآد البحث أن النظري م تكن بمفهومه سهم وإن ل ف

ى                        ة حت ام النقدي ون النظرات واألحك ة في مت ا آانت آامن واضحة المعالم قبل القرن الثالث الهجري، ولكنه
ة مباشرة                    العصر الجاهلي، ولذا فهي نتاج محاوالت آثيرة غير مباشرة سبقت اللغويين والنقاد وهي محاول

  .من هاتين الفئتين
ده                  أشار البحث إلى أ   *  ا يري ن سبب قلة العناية بغرض الرثاء، يعود إلى أن شعر الرثاء ال يتناسب مع م

نفس إذ                          شي بضعف ال سانية التي ت العواطف اإلن زم ب ادة تلت اء ع العربي لنفسه، من الشدة، ألن قصيدة الرث
ر اب                     ا آث ذاك، ومن هن ة المجتمع آن سبب طبيع اء ب أنف من البك ن سالم  البد من البكاء والحسرة والعربي ي

ان لموقف                      ذا آ الجمحي أن يضع شعراء الرثاء في طبقة واحدة، تجمعهم العواطف األنسانية، فضال عن ه
ام الحسين                   ر   Αالسلطة الحاآمة في العصر األموي، تجاه قصائد الرثاء التي قيلت في حق اإلم أثير آبي ، ت

  .في تحجيم هذا الغرض من خالل عدم نشر هذه القصائد بين الناس
م          ظهر و *  اد ومعه من خالل التدقيق في جهود النقاد العرب، الذين عالجوا قضية المعنى، إن هؤالء النق

ر،                         ذ وقت مبك دها من ون عن ذلك راحوا يقف الشعراء آانوا على قدر آبير من الوعي، بأهمية هذه القضية ول
ا آانت                       ي، فكأنه افي العرب ع الثق ر الواق سبب تغي ا ب ذي دخله ذا التطور      ونالحظ التطور الكبير ال ة له مرافق

د من خالل                     افي الواف ار الثق ادت من التي ا أف تمتح من اتساعه، ونضجه ونجاحه في جوانب متعددة، آما أنه
ون من                         أنهم يطلب اد آ دا النق ه، وب ى العمق من ا إل ي، ونفاذه الترجمة، وحاولت تطويعه لطبيعة الشعر العرب

  . عصره بشكل سليم بما يحقق الفائدة منهاالشاعر أن يكون المثقف المثالي، الذي يستثمر معارف
ا من        *  ظهر من خالل البحث في الغرض الشعري، أن معجم المديح في العصر األموي، أصبح مزيج

اة                         ة وتطور الحي ر البيئ ى اث ادة عل دة زي المعاني الجاهلية الموروثة، والمعاني اإلسالمية، فضال عن الجدي
ى                   العامة في المجتمع األموي، ومع ذلك فال        ون إل ا يميل انوا أحيان ل آ ى نمط واحد، ب سيرون عل شعراء ال ي

  .الغريب، وأحيانا أخرى إلى السهل البسيط، بحسب أذواق الناس، ومقام الممدوح ومناسبة النص
صبابة   *  ي ال ك ف ى التهال ة عل ن األدل ار م ي اإلآث د العرب ف زل عن ة الغ ى طبيع اد العرب عل د النق أآ

ا في                        واألنفراط في الوجد واللوع     ة وأثره ة العربي ى البيئ ود إل ك يع ة، وذل ة ال طالب رأة مطلوب ة، وآون الم
  .النص األدبي

شاعر مع غرضه                       *  ين تعامل ال اك مساحة فاصلة ب شعري، أن هن أظهرت دراسة المعنى والغرض ال
شعراء            ارب ال اد وتج رات النق ين تنظي راق ب ن االفت وع م اك ن ان هن د آ رض، فق ع الغ د م ل الناق وتعام

ه،                       اإلب ا الفصل األول في مباحث رة، عرض له داعية، التي آثيرا ما تخطت تصورات النقاد في جوانب آثي
  .إال أن آراء النقاد القدامى وأحكامهم أثرت في مسيرة األغراض الشعرية

اين                   *  ة، آانت تتب ذه المكان آشفت هذه الدراسة عن المكانة العالية التي يتمتع بها المتلقي الناقد، إال أن ه
يا في              م د، إال أن المتلقي شكل جزءا أساس ة الناق ا ثقاف ددة منه ن عصر إلى آخر، فهي تخضع لعوامل متع

  .العملية اإلبداعية
شوء مذهب              *  ه ن ديع (اتضح من خالل البحث التأثير الكبير الذي أحدث ر الواضح           )الب ه األث ان ل د آ ، فق

ق في             على تغير مجرى الشعر، وقد انعكس هذا التأثير على معاني ال           م يل ر ل ذا التغي شاعر وصوره، وان ه
  .أول أمره ترحابا من النقاد

ن     *  ستفيد م اني وي ات المع شئ إمكان ستغل المن ى ضرورة أن ي دامى عل اد الق د النق ر البحث تأآي اظه
اة             اني تحوي موضوعات الحي ا أن المع ة قوامه خصائصها، وتنوعها واتساعها، منطلقين من نظرة منهجي



 

 

اني في تطور                   آلها، ومن حق المن    ذه المع أليف، وه ل والت درس والتحلي شئ أن يتناول هذه الموضوعات بال
  .مستمر، وهو في آل لحظة يولد معانَي جديدة يساير بها ظروف العصر المتجددة

ضية   *  صلة بق ة ال ت وثيق شعري آان ى ال ي تخص المعن ضايا الت ر الق الة عن أن اآث ذه الرس شفت ه آ
اد العرب                         التي مثلت نظري     ) عمود الشعر ( ه من النق ار واحد بعين م تكن من ابتك ة والتي ل ة العرب القديم

د سارت                    رون وق ولكنها جماع افكار النقاد والشعراء ونظراتهم في بناء القصيدة العربية الجيدة على مدى ق
اني   ر مع ان اآث ذا آ اء فضال عن ه ق النضج والتطور والنم ي طري ايير ف اهيم والنظرات والمع ذه المف ه

  .اء قد لحقها النقد نتيجة التأثر بنظرية عمود الشعر العربي القديمالشعر
سألة                          *  ى م اد عل ام النق م يقتصر اهتم ى إذ ل ة المعن آان للنثر الفني نصيبه من االهتمام والعناية من جه

ؤثرة             ى والعوامل الم ة المعن ه واسعا من جه ام ب  الشعر بل تعدى ذلك إلى االهتمام بالنثر الفني فكان االهتم
أنه               ا من ش فيه وهدفهم من وراء ذلك هو االرتقاء بمستوى هذا الفن من خالل حث األدباء على تالفي آل م

  .أن يؤثر سلبا في أداء المعنى ومن ثم التأثير في المتلقي
اس    *  ك أس ره ألن ذل عره ونث ي ش الم األدب ي الك ة ف د النحوي اييس والقواع ة المق ى رعاي اد عل د النق أآ

اوراء الصحة                       ضروري فيه، ألن إ    شعر واألدب يتطلب م ذه القواعد شرط لصحة الكالم، إال أن ال اع ه تب
وماهو فوقها من اإلحسان واإلبداع واالرتفاع إلى المستوى الفني الجمالي وال جمال دون أساس قوي وبناء                

ا                     ا، آم ة وهبط به ة الجميل ار االدبي شبت   سليم، وآثيرا ماشوه األنحراف عن األصول النحوية صورة اآلث  ن
  . خصومات شديدة بين بعض الشعراء والنحاة لمخالفة األولين

سهولة                       *  ة وال ة والعذوب دما احتسب الرق شعر عن ة إزاء ال ة متذوق لقد وقف الناقد العربي القديم وقفة فني
وة اللفظ                      ؤثر لق ابين م شعراء م اظ ال والوضوح من الخصائص الهامة، وقد آان التضارب واضحا حول ألف

  .ته، وآذلك حول ظاهرة التنقيح ما بين مستحسن له وهم قلة ومستقبح إياه وهم الكثرةومؤثر لسهول
ي    *  ذه اآلراء ف ديم، إال أن ه ي الق شعر العرب ي ال دامى ف اد الق أثيرا ألراء النق اك ت ر البحث أن هن اظه

ه الخاصة ا                    ه قوانين دع ل شاعر المب ي يخرج    بعض الحاالت لم تلق قبوال من الشعراء المبدعين خاصة فال لت
  .فيها عن أحكام النقاد

ه                    *  شعري فإن ا في النص ال ة وضرورة توافره ى األصول األخالقي د اإلسالم عل رغم من تأآي على ال
د                     ظهر ومن خالل البحث أن النقد العربي نأى بعيدا عن هذا المضمار لدرجة فصل بين الفن واألخالق، وق

لعقيدة الدينية، وخاصة القاضي الجرجاني ودفاعه عن         أشار بعض النقاد إلى أن المعاني ال تخضع لمعيار ا         
ا                     شعرية وانحرافه ة ال ه للغ ساع فهم بعض معاني المتنبي وفق هذه النظرة، مما أدى إلى فسح المجال في ات

  .عن المألوف المباشر أو المقيد بشروط خارجة عنه
رآن             *  ات الق شأة         إن االهتمام بالمعنى الشعري يعد الرآن االساس لتفسير بعض آي ذا فن ى ه ريم وعل  الك

ة                       رآن وخاصة نظري ان اعجاز الق شعري آانت مرتبطة ببي المعنى ال الدراسات النقدية والبالغية المهتمة ب
را أن                        ) النظم( م في االعجاز معتب رين رأيه ذي خالف الكثي اهر الجرجاني ال د الق د عب التي تطورت على ي

الغته فالفصاحة والبالغة هما مصدر االعجاز في    وانما هو في فصاحته وب    ) بالصرفة(اعجاز القرآن ليس    
  .القرآن عن طريق النظم، إذ أن نظم القرآن وتأليفه هما مصدر االعجاز فيه

وع                  *  لقد تتبع النقاد أخطاء الشعراء وأوهامهم وأعطوها حقها في البحث واالستقصاء، ولم ينج من الوق
اني  في الخطأ اغلب الشعراء، حتى الذين آانوا حجة على غير     هم والذين عنهم أخذت اللغة، فالخطأ في المع

الة ومن خالل                        د حاولت الرس ل، وق ناتج عن خطأ في التصورات أو األنطباعات التي محلها الذهن أو العق
  .معايير نقد المعنى ان تبين أسباب هذا الخطأ

اد ع   *  اني الواضحة، واالبتع ى المع رب إل اد الع ب النق ل اغل ن خالل البحث مي ر وم اني يظه ن المع
ه                        ار ل ى واإلظه ة عن المعن ا في اإلبان ديثهم عن الفصاحة والبالغة ووظيفتهم الغامضة ويدلل على هذا ح
ى                   ار المعن فضال عن الشروط التي وضعها البالغيون لفصاحة الكالم والتي يراد منها إتمام آلة البيان وإظه

  .بصوره جليه ال لبس فيها
ره *  ذوق وأث ة ال ة أهمي ه بينت الدراس ه ومن ي عام نص األدب ل ال د عوم شعري فق ى ال ويم المعن ي تق ف

ى    ادرة عل ة الق ه األدبي نص طاقت ك ال ان أن امتل ة، فك ى أسس جمالي ة عل ة القائم ة الذوقي شعري، المعامل ال
ل                           ع الخارجي وحده، ب ه الواق م يخلق ى وجداني، ل شعري معن التأثير في المتلقي، وبذا فالمعنى في النص ال



 

 

  .المتذوقةبمشارآة الذات 
اظ التناسب            *  ذه االلف افر، ألن ه لقد عاب النقاد القدامى آل لفظ وحشّي أو غريب أو جاف أو قلق، أو ن

ا         شعرى، آم ت ال ل البي ا داخ ين اخواته ا وب ا بينه ّد تفاوت ا تول ين، وألنه ام المتلق ن افه رب م ة والتقت البيئ
ة وال   سوقية والرآيك ة وال دة والعامي اظ المول تهجنوا االلف ي   اس رف العرب رى الع رى مج ا التج ة ألنه هجين

  . الصحيح
ه       *  المعنى إذ آشف تحليل نظم وصلتها ب اتضح من خالل البحث ارتقاء عبد القاهر الجرجاني بنظرية ال

ذوق        د وقوف ال ى ويؤآ تنباط المعن ي اس شعري ف ة النص ال رر أهمي د إذ ق م أعمق وابع للنصوص عن فه
  .ية في فهم معاني النصوص وإدراك أسرار الكالم وخفاياه الفنيةولطف اإلحساس إلى جانب القاعدة النحو

ى                      *  ود إل ه أمر اليع شعري أو رداءت أآد البحث ومن خالل آراء النقاد القدامى أن الحكم بجودة العمل ال
ا     اء فيه شعورية والغن ه ال ي تجربت ى الغوص ف شاعر عل درة ال ى ق ايعود إل در م ه بق شاعر أو حداثت دم ال ق

  .وسيلة تسعفه بها أدواته الفنيةليجليها بكل 
ديثهم عن         *  ى   (ساهم النقاد القدامى في ح ى المعن ة             )معن ة المتعلق ة الحديث ات النقدي ، في مجاراة النظري

ى   (بهذا الشأن، إذ يعد      ى المعن د تحدثوا عن                     ) معن ة فق داع باللغ ة وهو اإلب ة األدبي ًا  من أسس النظري اساس
ه عل  ن انطوائ ى األول أو ع رع المعن موها  تف ددة، س ان متع واني(ى مع اني الث واني )المع اني الث ، إن المع

اج                       ذوق، وهي تحت ون نصوصهم بالت ذين يتلق ليست من صنع األدباء وحدهم، بل هي من صنعهم وصنع ال
ن            ا ع رون به ي يعب ات الت ن دالالت الكلم ة م ل لغ ل آ ه أه ع علي ا تواض ى م ة تتخط ات عقلي ى عملي إل

دد               أغراضهم الى استنباط متالحق    أويًال متع د ت  تتولد به المعاني الثواني فاستنباط الكرم من آثرة الرماد، يع
  .المراحل

دأ       *  ى مب ا عل ق اال قائم اة اليتحق ل والمحاآ وظيفي للتخيي دور ال الة أن ال ذه الرس الل ه ن خ ضح م ات
د                           اني النص تب ين مع ات ب ى، حيث العالق ة المعن ذا جانب أساسي في نظري ب، وه و من   العالقات والترآي

 . خالل فكرة تناسب األجزاء ملتحمة مع بعضها اآلخر بفضل العالقات السليمة بين مكونات النص الواحد
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 .م 1983، 1زآي نجيب محمود، دار الشروق، ط. ومواقف، دأفكار  -
ة                  - االلتزام اإلسالمي في الشعر، ناصر بن عبد الرحمن ، دار الثقافة والنشر واإلعالم، دار األصالة للثقاف

 .م1987، 1والنشر واإلعالم، الرياض، ط
 .م1972رية، مصطفى الصاوي الجويني، منشأة المعارف، االسكند. ألوان من التذوق األدبي، د -
 )ت.د(االمالي ألبي علي إسماعيل بن القاسم القالي البغدادي ، دار الفكر،  -
وي  - ن الحسين الموسوي العل ي ب شريف المرتضى عل د، لل د ودرر القالئ الى المرتضى، غرر الفوائ أم

ـ436ت( ق )ه ي          :، تحقي ابي الحلب سى الب ة، عي ب العربي اء الكت راهيم، دار إحي ضل إب و الف د أب محم
 .م 1954، 1اه، طوشرآ

ه                       - ه وحقق ايم، ترجم د، رودلف زله ي عبي ال ألب . د:االمثال العربية القديمة مع اعتناء خاص بكتاب األمث
 م1972، 1لبنان، ط–رمضان عبد التواب، دار االمانة، مؤسسة الرسالة، بيروت 

 . م1985، 2أمراء الشعر العربي، انيس المقدسي، القاهرة، ط -
: ، تحقيق  )هـ 624ت ( النحاة، الوزير جمال الدين أبي الحسن علي يوسف القفطي     إنباه الرواة علي أنباه    -

 م 2004، 1 بيروت، ط–محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، صيدا 
ي، د            - وطن العرب ة          . أوراق مطوية من تاريخ األدب المقارن في ال ود خالص، المؤسسة العربي د محم ولي

 م1997، 1 ط لبنان،-للدراسات والنشر، بيروت
 . م1950أوهام شعراء العرب في المعاني، احمد تيمور باشا، مطابع دار الكتاب العربي، مصر،  -
ي          - ز وين ام الخطيب الق وم البالغة، لإلم نعم     : تحقيق  ) ه739ت(اإليضاح في عل د الم د عب دآتور محم ال



 

 

 م1980، 5خفاجي، دار الكتاب اللبناني، ط
روت ، ط          البحتري بين نقاد عصره، صالح حسن      - م 1982،  1 ، دار األندلس للطباعة والنشر والتوزيع، بي

.  
 م1982احمد مطلوب، دار الجاحظ للنشر، بغداد، . البحث البالغي عند العرب، د -
 م1996، 2 القاهرة، ط–شفيع السيد، دار الفكر العربي .  البحث البالغي عند العرب تأصيل وتقييم، د -
 م1996مع العلمي، بغداد، احمد مطلوب ، المج. بحوث بالغية، د -
 .م1987، 1سهام الفريح، مكتبة المعال، الكويت، ط. بحوث في اللغة واألدب، د -
ان   . بحوث ومقاالت في البيان والنقد األدبي، د   - شير، عم  األردن، –محمد برآات حمدي أبوعلي، دار الب

 م1989
ة  - دائع البداه افر االزدي ،ب ن ظ ي ب ـ613ت(عل أليف  ، ) ه ة الت ة لجن شر مطبع ة والن اهرة ،والترجم الق

 .م1972،
 ت.اغناطيوس آراتشقوفسكي، دار الحكمة، دمشق، د: ، تحقيق )هـ296ت ( البديع، عبداهللا بن المعتز  -
داهللا الزرآشي          - ن عب د ب و   : ، تحقيق  )هـ 792ت(البرهان في علوم القرآن، اإلمام بدرالدين محم د أب محم

 م1972بيروت، –دا الفضل إبراهيم، منشورات المكتبة العصرية، صي
د  .د:  البرهان في وجوه البيان، أبو الحسين إسحاق بن إبراهيم بن سليمان بن وهب الكاتب ، تحقيق         - احم

 . م1967خديجة الحديثي، بغداد، . مطلوب ود
أليف             :البصائر والذخائر، ألبي حيان التوحيدي، تحقيق        - ة الت ة لجن د صقر، مطبع احمد أمين، والسيد احم

 .م 1953، 1شر، القاهرة، طوالترجمة والن
ور الخراساني                - ي طاهر طيف ن أب د ب و الفضل احم ور، أب ن طيف ساء، اب اهرة،  ) هـ 280ت(بالغات الن الق

 .م1908
ة، د                   - ة، تقارني ة نقدي ان دراسة تحليل ين العرب واليون و       .  بالغة ارسطو  ب ة االنجل راهيم سالمه، مكتب إب

 .م 1952، 2المصرية، ط
د، دار الفكر   . ل الذوق األدبي وتحت سلطان العلم النظري، دالبالغة بين عهدين في ظال  - محمد نايل احم

 . م1994العربي،  مصر، 
 .م 2005، 1سعد سليمان حمودة، دار المعرفة الجامعية، ط. البالغة العربية، د -
 م1999محمد العمري، إفريقيا الشرق و المغرب، . البالغة العربية أصولها وامتداداتها، د -
 م 1977علي عشري زايد، مكتبة الشباب، القاهرة، . ، د)تاريخها، مصادرها، منهاجها( عربيةالبالغة ال -
 .م1997، 1 ناشرون، ط–محمد عبد المطلب، مكتبة لبنان .  البالغة العربية قراءة أخرى، د -
 .م1964، 1أحمد مطلوب، منشورات مكتبة النهضة ببغداد، ط.البالغة عند السكاآي، د -
ي  - اب ف ة الكت اليب، د     بالغ ور األس ة لتط ة نقدي ة تحليلي ي، دراس صر العباس اب،  .  الع ه حج د نبي محم

 .م1965، 1المطبعة الفنية الحديثة، مصر، ط
 .م 1984محمد عبد المطلب، الهيئة المصرية العامة للكتاب، . البالغة واالسلوبية، د -
ري،      مح: بلوغ اإلرب في معرفة أحوال العرب، محمد شكري اآللوسي، شرح وتصحيح                - د بهجة األث م

 .م1924، 2بغداد، ط
ق، د           - ة وتطبي ة المجمع العلمي            . بناء الصورة الفنية في البيان العربي موازن آامل حسن البصير، مطبع

 .م 1987العراقي، 
شعري، د   - اب ال ة الخط روت، ط     .بني ع، بي شر والتوزي ع والن ة للطب اض، دار الحداث ك مرت د المل ، 1عب

 . م1986
ي، در - ل العرب ة العق ابري،  بني د الج د عاب ة، دز محم ة العربي ي الثقاف ة ف نظم المعرف ة ل ة نقدي ة تحليلي اس

 .م 1996، 5 لبنان، ط-مرآز دراسات الوحدة العربية، بيروت
يس، د            - دى امرئ الق روت، ط        . بنية القصيدة الجاهليه الصورة الشعرية ل ا عوض، دار اآلداب، بي ، 1ريت

 . م 1992
ن ال   - رب م د الع شعر عن د ال ات نق ديث، د بيئ صر الح ى الع ة إل ة  . جاهلي صيفي، دار المعرف ماعيل ال إس



 

 

 .م1990، 2الجامعية، االسكندرية، ط
رى، د                        - ا ومصادرها الكب د العرب ومناهجه ة عن رة البالغي دوي  . البيان العربي دراسة في تطور الفك ب

 م1976، 6طبانه، مكتبة االنجلو المصرية، ط
ن بحر  - رو ب ان عم ي عثم ين، أب ان والتبي ـ255ت(الجاحظ البي ق ) ه ارون، : تحقي د ه سالم محم د ال عب

 .م 1985، 5مكتبة الخانجي للطباعة والنشر المؤسسة السعودية بمصر، ط
دي، تحقيق                 - د      : تاج العروس من جواهر القاموس، السيد محمد مرتضى الحسيني الّزبي ستار احم د ال عب

  م1965فراج، دار احياء التراث العربي، القاهرة، 
 ).ت.د(، 25 العربي، احمد حسن الزيات، دار نهضة مصر للطبع والنشر، القاهرة، طتاريخ األدب -
 ).ت. د(تاريخ آداب العرب، مصطفى صادق الرافعي، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان،  -
 ).ت .د(، 3شوقي ضيف، دار المعارف، مصر، ط. د)العصر الجاهلي (تاريخ األدب العربي  -
 .م1961عبد العزيز الكفراوي، مطبعة الرسالة، القاهرة، تاريخ الشعر العربي، محمد  -
ي،      - اب العرب ي، دار الكت د البهبيت ب محم ري، نجي ث الهج رن الثال ر الق ى آخ ي حت شعر العرب اريخ ال ت

 .م 1967، 3 لبنان، ط–بيروت 
 .م 1954، 2تاريخ النقائض في الشعر العربي، احمد الشايب، مكتبة النهضة المصرية، ط -
 م1972، 2عبد العزيز عتيق و دار النهضة العربية، بيروت، ط.  األدبي عند العرب، د تاريخ النقد -
راهيم، دار                         - د إب ع الهجري، طه احم رن الراب ى الق تاريخ النقد األدبي عند العرب من العصر الجاهلي إل

 م1988، 1 لبنان، ط–القلم، بيروت 
 م1964ول سالم و دار المعارف بمصر، محمد زغل. تاريخ النقد العربي إلى القرن الرابع الهجري، د -
ة              - ن قتيب د صقر، دار       :   تحقيق ) هـ 276ت(تأويل مشكل القرآن، أبي محمد عبداهللا بن مسلم ب سيد احم ال

 ).ت.د( احياء الكتب العربية، القاهرة ،
، )هـ 654ت(تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن، البن أبي اإلصبع المصري      -

 .هـ1383حفني محمد شرف، لجنة إحياء التراث، القاهرة، . د:ق تحقي
اص، د     - تراتيجية التن شعري، إس ل الخطاب ال روت،     .تحلي شر، بي وير للطباعة والن اح، دار التن د مفت محم

 .م1985، 1ط
 م 1977رجاء عبد ، منشأة المعارف باال سكندريه ، القاهرة، . التراث النقدي نصوص ودراسة، د -
ب النح - اهر، د   التراآي د الق د عب ة عن ة البالغي ن الوجه ة م شر ،   . وي ريخ للن ين، دار الم اح الش د الفت عب

 .م1980المملكة العربية السعودية، الرياض ، 
 . م1972، 2حفني محمد شرف، مكتبة الشباب، القاهرة، ط. التصوير البياني، د -
ل أبوعود                 - ريم، عودة خلي رآن الك ة الق ار، األردن، ط      التطور الداللي بين لغة الشعر ولغ ة المن ، 1ه، مكتب

 .م 1985
شعر، د            - ل البالغي وموسيقى ال اوة، دار الفكر المعاصر،           . تطور مشكلة الفصاحة والتحلي دين قب فخر ال

 .م1998 لبنان، –بيروت 
اهرة،              .التطور والتجديد في الشعر االموي، د      - شر، الق ة والن أليف والترجم ة الت ة لجن شوقي ضيف، مطبع

 .م1952
 .م1976، 1محمد الديباجي، دمشق، ط:، تحقيق)هـ286ت(لمراثي، محمد بن يزيد المبرد التعازي وا -
شريف      - سيد ال روف بال اني المع ي الجرج ن عل د ب ن محم ي ب سن عل وا لح ات، أب   التعريف

 .م1986 بغداد، –، دار الشؤون الثقافية العامة، العراق )هـ816ت (
لجنة من األساتذة المختصين، دار      :تحقيق  ) هـ774ت(تفسير القرآن العظيم، البن آثير القرشي الدمشقي       -

 .م 1993، 2الخير، بيروت، ط
ة                         - شورات الجامع ادي صمود، من سادس، حم رن ال ى الق د العرب، أسسه وتطوره إل التفكير البالغي عن

 .م1981التونسية، السلسلة السادسة، تونس، 
شؤون      . التفكير الداللي عند المعتزلة، د     - ة، العراق        علي حاتم الحسن، دار ال ة العام داد، ط   – الثقافي ، 1 بغ

 م2002



 

 

 .م 1955، مطبعة المعارف، بغداد، )هـ406ت (تلخيص البيان في مجازات القرآن، الشريف الرضي  -
رحمن القزوينى           - وقى،    :، ضبط  )هـ 739ت(التلخيص في علوم البالغة، محمد عبد ال رحمن البرق د ال عب

 .م 1932دار الكتاب العربي، بيروت، 
 .م1967عبد العزيز الميمني، دار المعارف، مصر، : ات على اغاليط الرواة، علي بن حمزة، تحقيقالتنبيه -
داد،          : التنبيه على حدوث التصحيف، حمزة بن حسن االصفهاني، تحقيق         - د حسن آل ياسين، بغ شيخ محم

 .م1967، 1ط
 .هـ 1329تهذيب ابن عساآر،  تصحيح عبد القادر بدران، دمشق،  -
سالب      :تحقيق   ) هـ370ت(بي منصور محمد بن احمد االزهرى       تهذيب اللغة، أل   - د عوض وعمر ال محم

 .م2001، 1لبنان، ط–وعبد الكريم حامد، دار إحياء التراث العربي، بيروت 
رن الثالث الهجري، د                        - ة الق ى نهاي ذ العصر العباسي حت شعر العربي من ان  .التيارات األجنبية في ال عثم

 .م1973 اإلسكندرية، موافي، مؤسسة الثقافة الجامعية،
 .م1952تيارات أدبية، إبراهيم سالمه، مطبعة احمد مخيمر،  -
  م1963، 1بدوي طبانه، القاهرة، ط. التيارات المعاصرة في النقد األدبي، د -
 .م1977، 1الثابت والمتحول، ادونيس، دار العودة، بيروت، ط -
 .م1976، 1لطباعة، بغداد، طالثعالبي ناقدا وأديبا، محمود عبداهللا الجادر، دار الرسالة ل -
 .م1977ثقافة المتنبي وأثرها في شعره، هدى االرناؤوطى، وزارة الثقافة والفنون، بغداد،  - 
 .م1969محمد النويهي، مطبعة دار الفكر للطباعة، بيروت، . ثقافة الناقد األدبي، د -
ري    - ر الطب ن جري د ب ر محم و جعف رآن، أب ل آي الق ي تأوي ان ف امع البي ـ310ت (ج ق )ه ، ضبط وتوثي

  . م1964 -هـ 1384 سوريا، -محمد حميد اهللا وآخرون، دمشق: وتخريج
ذي                    -  ن سورة الترم سى ب ن عي ) هـ 297ت  (الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي، ألبي عيسى محمد ب

 . م2000، 1لبنان، ط–محمود محمد حسن نصار، دار الكتب العلمية، بيروت : تحقيق 
ي د   - ة ف ى دراس ظ والمعن دل اللف ة، د ج ة العربي ة الكلم شر، ط  . الل ل للن رار، دار وائ عد ع دي اس ، 1مه

  .م 2002
رب، د   - د الع دي عن ي البحث البالغي والنق ا ف اظ وداللته يد  . جرس األلف الل، دار الرش دي ه اهر مه م

 م1980للنشر، بغداد، 
ي، د         - ه، دار الفكر المعاصر          . جماليات األسلوب الصورة الفنية في األدب العرب ايز الداي روت، ودار   ف بي

 .م1990، 2الفكر المعاصر دمشق، ط
ل، د    - شكيل والتأوي شعري الت ى ال ات المعن ان   . جمالي ة، عم اعي، وزارة الثقاف ادر الرب د الق  األردن، –عب

 م1998
وم واآلداب    )النص ومستقبله في التراث النقدي      ( جمالية األلفه    - سي للعل ، شكري المبخوت، المجمع التون

 م1993 والفنون، بيت الحكمة،
ي البجاوي،   : جمع الجواهر في الملح والنوادر، أبو إسحاق إبراهيم بن علي القيرواني، تحقيق              - محمد عل

 .م1953طبعة 
ي الخطاب القرشي                           - ن أب د ب د محم ن زي ة واإلسالم، اب ، )هـ 326ت  (جمهرة أشعار العرب في الجاهلي

 ) . ت.د(علي محمد البجاوي، دار نهضة مصر، القاهرة، : تحقيق 
سكري  ج - الل الع ي ه ال ألب رة األمث ـ395ت  (مه ق ) ه د  : تحقي د المجي راهيم، عب ضل إب و الف د أب محم

 م1988، 2 لبنان ، ط–قطامش، دار الجيل، بيروت 
د االزدي              - ن دري دين،      : تحقيق   ) هـ 321ت  (جمهرة اللغة، ألبي بكر محمد بن الحسن ب راهيم شمس ال إب

 .م2005، 1 لبنان ، ط–دار الكتب العلمية، بيروت 
 ) ت.د(، 12جواهر البالغة، احمد الهاشمي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط -
  ).ت.د(، 2طه حسين، دار المعارف، مصر، ط.حديث األربعاء، د -
 .م1962عبد القادر القط، دار المعارف بمصر، . حرآات التجديد في الشعر العباسي، د -
اني، دار   . واس ومعاصريه، د حرآة الشعر العباسي في مجال التجديد بين أبي ن         - حسين خريس الجزء الث



 

 

 .م1994، 1البشير للنشر والتوزيع، مؤسسة الرسالة، ط
ي،د      - د العرب داوي دار   . الحرآة النقدية حول مذهب أبي تمام تاريخها وتطورها وأثرها في النق د الرب محم

 .م 1967الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة 
ة            الحضارة اإلسالمية في ا    - ز، ترجم ع الهجري، آدم متن رن الراب ة الخانجي          :لق ادي، مكتب د اله د عب محم

 .م2006، 1 لبنان، ط-بالقاهرة، ودار الكتاب العربي، بيروت
اتمي، تحقيق                        - ر الح ن المظف ن الحسن ب د ب ي محم ي عل شعر، أب دآتور  : حلية المحاضرة في صناعة ال ال

 .م 1979جعفر الكتاني، دار الحرية للطباعة ، بغداد 
شجري  - ن ال ـ542ت(الحماسة الب ق )ه ة، :، تحقي وحي وأسماء الحمصي، وزارة الثقاف ين المل د المع عب

 .م1970دمشق، 
 . م1962، 4احمد محمد الحوفي، نهضة مصر، ط.  الحياة العربية من الشعر الجاهلي، د -
ارو          ) هـ 255ت  ( ألبي عثمان عمر بن بحر الجاحظ       :الحيوان   - د ه سالم محم د ال ق، عب ة  :ن  ، تحقي مطبع

 .م 1968، 2مصطفى البأبي الحلبي، مصر، ط 
دادي   - ر البغ ن عم ادر ب د الق رب، عب سان الع اب ل ب لب ة األدب ول ـ1093ت(خزان سلفية، ) ه ة ال المطبع

 .هـ1347القاهرة، 
ت،                   - ي، الكوي د اهللا، دار الفكر العرب خصوبة القصيدة الجاهلية ومعانيها المتجددة، محمد صادق حسن عب

 .  م1977
ارف، مصر،          . ومات البالغية والنقدية في صنعة أبي تمام، د       الخص - م 1982عبد الفتاح الشين، دار المع

. 
ي، د        - اب العرب، دمشق               . الخصومة بين الطائيين وعمود الشعر العرب اد الكت ة، اتح د صبحي آباب . وحي

 .م1997
ضاياها، د    - ا وق ديم تاريخه ي الق د العرب ي النق دثين ف دماء والمح ين الق وافي، دار .الخصومة ب ان م  عثم

 .م1984، 2االسكندرية، ط: المعرفة الجامعية 
شر          . الخطاب النقدي عند المعتزلة قراءة في معضلة المقياس النقدي، د          - ة للن وائلي، مصر العربي ريم ال آ

 .م1997، 1والتوزيع، القاهرة ط 
شر،      عبد ا لرحمن بدوى، وزارة الثقافة واإلعالم، العراق         .د:الخطابة ألرسطو، ترجمة     - يد للن ، دار الرش

 .م 1980
الم           - ي الع شرقين ف ة المست ة أئم سية واأللماني ة والفرن درها باالنجليزي المية، أص ارف اإلس رة المع دائ

ر،                     داد وتحري ة، إع سخة العربي ة، الن ويشرف على تحريرها تحت رعاية االتحاد الدولي للمجامع العلمي
 . م1969الحميد يونس، دار الشعب، القاهرة، إبراهيم زآي خورشيد وأحمد الشنتاوي والدآتور عبد 

 . م 1978دراسات بالغية ونقدية، الدآتور احمد مطلوب، دار الرشيد للنشر ــ بغداد،  -
 . م 1972، 2دراسات فنية في األدب العربي، عبد الكريم اليافي، دار الحياة، ط  -
ادا   (دراسات في األدب االسالمى واالموي        - شعراء نق ار     .، د )ال د الجب ة،       عب شؤون الثقافي ي، دار ال المطلب

 .م1986بغداد، 
ان،   –عبد الحسين عواد، مؤسسة العارف للمطبوعات، بيروت        . دراسات في األدب والنقد واللغة ، د       -  لبن

 . م2006، 1ط
ارف  . د) تحليل لظواهر أدبية وشعراء  ( دراسات في الشعر العربي،      - محمد مصطفى هدارة، منشأة المع

 . م1970 سعيد للطباعة، باالسكندرية، دار بور
روت، ط  . دراسات في الشعر وأعالمه في العصر العباسي، د    - ادييس، بي ، 1عبد الجيد زراقط ، دار ابن ب

 .م2000
ة             . دراسات في الشعر والشعراء، د     - الي والبحث العلمي، جامع يونس احمد السامرائي، وزارة التعليم الع

 . م1990بغداد، دار الحكمة 
ط،    . د)  مرحلة التاسيس (شعر ونقده، في النقد األدبي العربي القديم        دراسات في مفهوم ال    - عبد الجيد زراق

 .م 1998، 1 لبنان، ط–دار الحق ، بيروت 



 

 

ث د    - رن الثال ة الق ى نهاي ة ال ن الجاهلي ي م د األدب العرب ي نق ات ف و  . دراس ة االنجل ة، مكتب دوي طبان ب
 . م1975، 7المصرية، ط 

 . م1981محمد مصايف، الشرآة الوطنية الجزائر، . دراسات في النقد واألدب، د -
ي، د     - راث العرب ديث والت ي األدب الح ة ف ات نقدي ع    . دراس شر والتوزي شعبية للن شأة ال س داود، المن ان

 ) .ت.د(واالعالن، ليبيا، 
 . م1990محمود عبداهللا الجادر، مطابع دار الحكمة، الموصل، . دراسات نقدية في األدب العربي، د -
ات ون - ي، د دراس ي األدب العرب ي األدب ف ة،  . صوص ف ة الجامعي دارة، دار المعرف صطفى ه د م محم

 . م1985االسكندرية، 
ده، د  - شعر ونق ذاهب ال ى م اذج ف ات ونم شر،   .دراس ع والن ضة مصر للطب الل، دار نه ي ه د غنيم محم

 ).ت.د(القاهرة، 
 ).ت. د(قاهرة، مصطفى ناصف، دار القومية للطباعة والنشر، ال. دراسة األدب العربي، د -
ـ          . الدرس النقدي القديم بين النظرية والمصطلح، د       - ان ـ وليد محمود خالص، الدراق للنشر والتوزيع، عم

 . م2004االردن، 
 .م 1945، 1دفاع عن البالغة، احمد حسن الزيات، مطبعة الرسالة، القاهرة، ط -
عبد الحميد هنداوي، دار الكتب     .  د :، تحقيق   ) هـ   471ت  (دالئل اإلعجاز، اإلمام عبد القاهر الجرجاني        -

 . م 2001، 1العلمية، بيروت ــ لبنان، ط 
 . م1985محمد سعد فشوان، دمشق، . الدين واألخالق في الشعر النظرة اإلسالمية والرؤية الجمالية، د -
 .م1998لبنان، -عبد األمير علي مهنا، دار ومكتبة الهالل، بيروت:ديوان ابن الرومي، تحقيق -
 .م1995، 1 لبنان، ط-ن المعتز، مجيد طراد، دار الكتاب العربي، بيروتديوان اب -
 .م1997، 1محي الدين صبحي، دار صادر، بيروت، ط.د:ديوان أبي تمام، تحقيق -
 .م1995، 1مجيد طّراد، دار الكتاب العربي بيروت، ط:ديوان أبي العتاهية، تحقيق -
اء ع        - ي البق ة أب رح العالم ي، ش ب المتنب ي الطي وان أب ق   دي رى، تحقي د اهللا العكب   :ب

 .م 1997، 1 لبنان، ط–عمر فاروق الطباع، دار االرقم بن أبي االرقم، بيروت . د
داد،              .د:ديوان أبي نواس برواية الصولي، تحقيق        - الة للطباعة، بغ ور الحديثي، دار الرس د الغف بهجت عب

 .م1980
 ).ت.د( العربي، سوريا، إسماعيل اليوسف، دار الكتاب:ديوان األخطل، قدم له وشرح غريبه -
ر  - وان األعشى الكبي يس(دي ن ق ون ب ق ) ميم ة  : تحقي ز، المطبع ا مي ة اآلداب بالجم سين، مكتب د ح محم

 .م1950النموذجية، االسكندرية ، 
 .م 1972، 2حسن آامل الصيرفي، دار المعارف بمصر، ط:ديوان البحتري، تحقيق  -
 .م1996 ، 1ل، بيروت، طحسين حموي، دار الجي: ديوان بشار بن برد، تحقيق -
ق - ر، تحقي وان جري روت.د:دي م، بي ي االرق ن أب م ب اع، شرآة دار االرق اروق الطب ر ف ان، ط-عم ، 1 لبن

 .م1997
ق     - ة، تحقي ل بثين وان جمي ة      : دي روت للطباع شر، ودار بي ة والن ادر للطباع ستاني، دار ص رس الب بط

 .م1961والنشر، 
ق   - ت، تحقي ن ثاب سان ب وان ح د آ : دي ا،.عب روت  مهن ة، بي ب العلمي ان ، ط– دار الكت ـ1406، 1 لبن -ه

 . م1986
 .م1986، 2 لبنان، ط–مفيد محمد قميحة، دار ومكتبة الهالل، بيروت .د:ديوان حاتم الّطائي، تحقيق -
سكري والسجستاني، تحقيق         - سكيت وال ة مصطفى      :ديوان الحطيئة بشرح ابن ال ين طه، مطبع ان ام نعم

 .م1958 ،1البابي الحلبى، القاهرة، ط
 .م2002، 1محمد شفيق البيطار، الكويت، ط.د:ديوان حميد بن ثور الهاللى، جمع وتحقيق -
 .م1981محمد خير اليفاعى، دار قتيبة، دمشق، :ديوان دريد بن الصمة، تحقيق -
  .1960عبد المعين الملوحى ومحي الدين الدرويشى، حمص، :ديوان ديك الجن الحمصى، تحقيق  -
اهلى، تحقيق          ديوان ذي الّرّمة، ش     - ي نصر الب ام أب روت، ط         .د:رح اإلم ل، بي صمد، دار الجي ، 1واضح ال



 

 

 . م1997
شيبانى    - ب ال ى ثعل ن يحي د ب اس احم ي العب املى، عن أب اع الع ن الرق عر عدي ب وان ش ـ291ت(دي ، )ه

 .م1987حاتم صالح الضامن، مطبعة المجمع العلمي العراقي، .نورى حمودى القيسي، د.د:تحقيق
 .م1954عاتكة الخزرجي، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة، :  بن األحنف، تحقيقديوان العباس -
 . م1995، 1عزيزة فّوال بابتى، دار الجيل، بيروت، ط. د:ديوان عبيد اهللا بن قيس الرقيات، تحقيق -
 .م1996، 1سعدي ّضناوى، دار الجيل، بيروت، ط.د:ديوان عروة بن الورد، تحقيق -
ل، ب    - ة الفح وان علقم ق  دي شنتمرى، تحقي م ال اب    :شرح األعل ب، دار الكت ة الخطي صقال ودري ي ال لطف

 .م1996، 1العربي، حلب، ط
 . م1996، 1محمد حمود، دار الفكر اللبنانى، بيروت، ط .د:ديوان عنترة بن شّداد، تحقيق -
ق - رزدق، تحقي وان الف روت :دي ات، بي شورات مؤسسة االعلمي للمطبوع ي خريس، من ان، ط-عل ، 1لبن

 .م1996
 .م1987، 1لبنان، ط–علي فاعور، دار الكتب العلمية، بيروت :ديوان آعب بن زهير، تحقيق -
روت        .د:ديوان لبيد بن ربيعة العامرى، تحقيق      - م، بي ي االرق ن أب م ب عمر فاروق الطباع، شرآة دار االرق

 .م1997، 1لبنان، ط
 .م1995لبنان، -األرقم، بيروتعمر فاروق الطباع، دار األرقم بن أبي .د:ديوان ليلى االخيلية، تحقيق -
 م 1995األردن، -محمد علي أبو حمزة، دار عمار، عمان.د:ديوان متمم بن نويرة، تحقيق -
 .م 1993، 1اشرف احمد عدرة، دار الكتاب العربي، بيروت، ط:ديوان مروان بن أبي حفصة، تحقيق  -
ة دار    عبدا هللا الجبوري وخلي   : جمع وتحقيق   ) هـ89ت  (ديوان مسكين الدار مي      - ل ابراهيم العطية، مطبع

 م1970، 1البصري، بغداد، ط
 .هـ1152مكتبة القديس، القاهرة، ) هـ395ت(ديوان المعاني ألبي هالل العسكري  -
 .م1969 لبنان، –فوزي عطوي، الشرآة اللبنانية للكتاب، بيروت : ديوان النابغة الذبياني، تحقيق  -
 .م1987إبراهيم يعقوب، وزارة الثقافة، دمشق، عبد الكريم :ديوان النابغة الشيبانى، تحقيق -
 .م1995احمد الزين، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة، :ديوان الهذليين، تحقيق -
 . هـ1392،القاهرة ، ) هـ538ت(الزمخشرى ، ربيع االبرار ونصوص االخبار -
 .م1984 ،  1ء ــ المغرب، ط الرؤية البيانية عند الجاحظ، إدريس بلملبح، دار الثقافة، الدار البيضا -
داد،                - ة، بغ الرثاء في الشعر الجاهلي وصدر االسالم، بشرى علي الخطيب، مديرية مطبعة االدارة المحلي

 م 1977
اة،             . الرثاء في الشعر العربي او جراحات القلوب، د        - ة الحي شورات دار مكتب اجي، من ود حسن البون محم

 . هـ1402 2ط. بيروت ــ لبنان 
 .م1913اء، محمد آرد علي، مطبعة الحلبى، رسائل البلغ -
ائل الجاحظ   - ن بحر الجاحظ     : رس ان عمرو ب و عثم ـ255ت(اب ارون،   : تحقيق  ) ه د ه سالم محم د ال عب

 . م1964القاهرة : مكتبة الخاني 
اتمي،              - الرسالة الموضحة في ذآر سرقات أبي الطيب المتنبي وساقط شعره، أبو علي محمد بن حسن الح

 . م1965 -هـ 1385يوسف النجم، بيروت، محمد . د: تحقيق
ان      - ن حي د ب اتم محم ي ح افظ أب ام الح ضالء، لالم ة الف الء ونزه ة العق   روض

روت                  : تحقيق  ) هـ354ت  ( ة، بي د، وآخرون، ، دار الكتب العلمي د الحمي ان،    –محمد محي الدين عب  لبن
 . م 1975

روت،       :قيق، تح )هـ453ت(زهر االداب وثمر االلباب، الحصري القيروانى        - ل، بي زآي مبارك، دار الجي
 .م1972

اجي  -  نان الخف ن س عيد ب ن س د ب ن محم د اهللا ب د عب ي محم ر أب صاحة، لألمي ر الف ـ466ت(س ، )ه
 . م 1969عبد المتعال الصعيدي، مكتبة محمد علي صبيح وأوالده، األزهر، : تحقيق 

دها، د     - ة وتقلي ال األدبي ار األعم ي ابتك ة ف ة دراس سرقات األدبي صر   ب. ال ضة م ة نه ة، مكتب دوي طبان
 . م1956بالفجالة، مطبعة الرسالة، 



 

 

ود    :، تحقيق   )هـ297ت(سنن الترمذي، لإلمام المحدث أبي عيسى بن سورة الترمذي           - محمود محمد محم
 .م2000، 1لبنان، ط–نصار، دار الكتب العلمية، بيروت 

ادر عطا،       :، تحقيق )هـ458ت(السنن الكبرى، ألبي بكر احمد بن الحسين بن علي البيهقى            - دا لق محمد عب
 .م2003، 3 لبنان، ط-دار الكتب العلمية، بيروت

مصطفى السقا وإبراهيم األبياري، وعبد الحفيظ شلبي،       : ، تحقيق   )هـ232ت(السيرة النبوية، البن هشام      -
 ).ت.د: ( لبنان -دار المعرفة، بيروت 

 ) .ت.د(كتب داود سلوم عالم ال. الشاعر االسالمي تحت سلطة الخالفة، د -
ية، د    - ة والعباس دولتين االموي ضرمي ال ن مخ شعراء م وان  . ال سين عط روت، ط : ح ل، بي ، 3دار الجي

 .م1997
زي، تحقيق          - روت              :شرح اختيارات المفضل، الخطيب التبري ة، بي اوة، دار الكتب العلمي دين قب  –فخر ال

 .م1987، 2لبنان، ط
ي  شرح ديوان الحماسة، ألبي علي احمد بن محمد بن الح         -  ق  ) هـ 421ت(سن المرزوق د  : تحقي احم

 .م1967امين، عبد السالم هارون، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، 
ـ  ، احمد طلعت  . د: شرح ديوان زهير ابن أبي سلمى، تحقيق         - منشورات دار القاموس الحديث، بيروت ـ

 .م 1968، 1لبنان ، ط 
دهان، دار   : تحقيق الدآتور ) هـ208يد االنصاري ت    مسلم بن الول  (شرح ديوان صريع الغواني      - سامي ال

 .م1970، 2المعارف بمصر، ط
 . م1959، 4حسن السندوبي، المكتبة التجارية الكبرى في مصر، ط: شرح ديوان امرئ القيس، تحقيق  -
د النحاس         : شرح القصائد التسع المشهورات، صنعة     - د  :، تحقيق )هـ 338ت(أبي جعفر احمد بن محم احم

 . م1973 دار الحرية للطباعة، بغداد، خطاب،
 .هـ 1223شرح الكافية، للرضي، مطبعة بوالق، القاهرة،  -
د اهللا العسكري، تحقيق             - ن عب د الحسن ب و  أحم ف، أب ز   : شرح ما يقع في التصحيف والتحري د العزي عب

 .م1963، 1أحمد، ط
و ا  : تحقيق ) هـ655ت (شرح نهج البالغة، ابن أبي الحديد المصري       - د أب اء    محم راهيم، دار احي لفضل اب

 .م1965، 2الكتب العربية، القاهرة، ط
ة،               :شعر إبراهيم بن هرمة القرشي، تحقيق        - ة العربي اع وحسين عطوان، مطبوعات مجمع اللغ محمد نّف

 .م1969دمشق، 
شيبانى، تحقيق           - االب انطوان  : شعر األخطل، رواية أبي عبد اهللا محمد بن زياد اإلعرابي وأبي عمرو ال

 .م1905نى اليسوعي، مطبعة اآلباء اليسوعيين، بيروت، صالحا
ة، د           - الة للطباعة،      .شعر اوس بن حجر ورواته الجاهليين دراسة تحليلي داهللا الجادر، دار الرس ود عب محم

 .م1979
 . م1972بغداد، : يحيى الجبوري دار التربية للطباعة والنشر . الشعر الجاهلي خصائصه وفنونه، د -
 ).ت.د(محمد النويهي، الدار القومية، القاهرة، . في دراسته وتقويمه، دالشعر الجاهلي منهج -
روت    . شعر الرثاء في العصر الجاهلي دراسة فنية، د   - ة، بي دار الجامعي مصطفى عبد الشافي الشوري، ال

 . م1983ــ لبنان، 
ة نهضة مصر بالفج      . الشعر العربي بين الجمود والتطور، د      - راوي مكتب ة محمد عبد العزيز الكف ، 2ط: ال

 . م1958
ري، د    - ث الهج رن الثال ة الق ى نهاي داد حت ي بغ شعر ف ع  . ال ة المجم واري، مطبع ستار الج د ال د عب احم

 . م1991العلمي العراقي، 
رن الثالث الهجري، د               - ة الق ى نهاي ة العباسية حت ام الدول رة من قي شام والجزي الد ال ياسين  .  الشعر في ب

 .م1993، 1 االردن، ط-يوسف عايش خليل، دار البشير، عمان
داني، د  - ة الحم ي رحاب سيف الدول شعر ف روت  . ال الة، بي ابر، مؤسسة الرس د الج ود عب عود محم  –س

 م1994، 2لبنان، ط



 

 

وي، د  - الم والعصر االم ي صدر االس شعر ف ة  . ال ة للطباع داره، دار النهضه العربي د مصطفى ه محم
 .م1995والنشر، بيروت،  

 .م2،1997لبنان، ط–داود سلوم،عالم الكتب، بيروت:قيق الدآتورشعر الكميت بن زيد االسدي، تح -
ة  - ث درو، ترجم ه، اليزابي ه ونتذوق ف نفهم شعر آي روت،  : ال ة، بي ة منيمن شوش، مكتب راهيم ال د إب محم

 .م1961
 م1986 بغداد، –داو د سلوم، مطبعة االيمان :، جمع وتحقيق )هـ108ت(شعر نصيب بن رياح  -
 19نوري حمودي القيسي، مطبعة المعارف، بغداد، .د:شعر النمر بن تولب، صنعة -
 .م 68 -
روت،   - ة، بي لمى الخضراء الجيوسي، دار اليقظة العربي ة س يش، ترجم يبالد مكل ة، ارش شعر والتجرب ال

 .م1963
ي، د    - شعر العرب ي ال دس ف دينى المق ة الرمز ال دين، فاعلي شعر وال ة، .ال آامل فرحان صالح، دار الحداث

 .م 2005، 1بيروت، ط-لبنان
 .م 1982احمد محمد شاآر، دار المعارف، مصر، : تحقيق) هـ276ت(الشعر والشعراء، البن قتيبة  -

د        : ، تحقيق    )هـ 1073ت  (الصبح المنبي عن حيثية المتنبي، يوسف البديعي        -      سقة، ومحم مصطفى   ال
 .م1963شتي، دار المعارف، القاهرة، 

روت،     )هـ256ت(بن المغيرة البخاري    صحيح البخارى، أبو عبداهللا محمد بن اسماعيل         - ، عالم الكتب، بي
 .م1986، 5ط

د في األدب العربي الحديث، ج         - ديم والجدي ة، المغرب     . ، د1الصراع بين الق اني، دار الثقاف د الكن  -محم
  .م1984، 1الدار البيضاء، ط

ي، د    - شعر العرب ي ال د ف ديم والجدي ين الق صراع ب ي  . ال ز العرب ي، المرآ سين االعرج د ح ة محم  للثقاف
 ).ت.د( لبنان، –والعلوم، بيروت 

ا، د     - ا وتطبيق اني منهج اهر الجرج د الق د عب ة عن صورة البالغي ان، ج .ال ي      دهم د عل ، دار 2-1احم
 م1986، 1طالس للدراسات والترجمة والنشر، ط

شر، مصر،         .الصورة البيانية بين النظرية والتطبيق، د      - ع والن حفني محمد شرف، دار نهضة مصر للطب
 .م1965، 1ط

روت، ط         .   الصورة الشعرية في الخطاب البالغي والنقدي، د        - ي، بي افي العرب ، 1محمد الولي، المرآز الثق
  م1990

ي، د -    دي والبالغ راث النق ي الت ة ف صورة الفني شر،  .  ال ة والن ة للطباع د عصفور، دار الثقاف ابر احم ج
 .    م 1974 ، 1القاهرة، ، ط

ة اليرموك، شرآة المطابع      .شعر أبي تمام، د الصورة الفنية في   -     شورات جامع عبد القادر الرباعي، من
  .م1980، 1النموذجية، عمان، ط

  .م1987، 2عبد االله الصائغ، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط.  الصوره الفنية معيارا نقديا، د-
  .م1981مصر، القاهرة، محمد حسن عبداهللا، دار المعارف ب.  الصورة والبناء الشعري، د-
  .م1935 ضحى االسالم، احمد امين، لجنة التأليف والترجمة والنشر، -

رن الثالث الهجري، د                -     ة الق الي، دار     . طبقات الشعراء في النقد األدبي عند العرب حتى نهاي اد المج جه
 م1992، 1الجيل بيروت، ومكتبة الرائد العلمية عمان، ط

دثين ، - شعراء المح ات ال ز طبق ن المعت ـ296ت ( اب ق)ه ارف : ، تحقي راج، دار المع د ف ستار احم د ال عب
  م1956بمصر، 

ن سالم الجمحي  - د ب شعراء، محم ات فحول ال ـ232ت(طبق ق )ه ة : ، تحقي اآر، مطبع د ش ود محم محم
 م1974المدني، القاهرة، 

وي                    - زة العل ن حم ار، يحيى ب ائق األخب وم حق : تحقيق   ) ه749ت(الطراز المتضمن ألسرار البالغة وعل
 م1982جماعة من العلماء بإشراف الناشر، دار الكتب العلمية، بيروت، 

اجي،        . د: تحقيق ) هـ 436ت(طيف الخيال، الشريف المرتضى علي بن الحسين بن موسى               - محمود حسن أبو ن



 

 

 ت.دار التربية للطباعة والنشر، بغداد، د
 ).ت.د( الكويت، –ة المطبوعات احمد مطلوب، وآال. عبد القاهر الجرجاني بالغته ونقده، د -
  .هـ 1305العرف الطيب في شرح ديوان أبي الطيب، ناصيف اليازجي، المطبعة األدبية، بيروت،  -
 .م1981، 9شوقي ضيف، دار المعارف بمصر، ط. العصر اإلسالمي، د -
 .م 1960 ،8ط،دار المعارف بمصر،شوقي ضيف . د،العصر الجاهلي  -
 .م1985، 1عبد الفتاح صالح نافع، مكتبة المنار، األردن، ط. ي، دعضوية الموسيقى في النص الشعر -
 ).ت.د(، 6شوقي ضيف، دار المعارف، مصر، ط.العصر العباسي األول، د -
سي            - ي، دار الكتب        : تحقيق ) هـ 328(العقد الفريد، احمد بن محمد بن عبد ربه األندل د الترحين د المجي عب

 م1987، 3 لبنان ط–العلمية، بيروت 
سورية،               . لنقد باإلبداع األدبي، د   عالقة ا  - ة ال ة العربي ة في الجمهوري شورات وزارة الثقاف ماجد حّمود، من

 .م1997دمشق، 
رزاق حسين، المكتب اإلسالمي                   - د ال د       –علقمة بن عبدة الفحل، حياته وشعره، عب ة فرق روت، ومكتب  بي

 م1986، 1الرياض ، ط-الخاني 
 .م1983، 1صالة للطباعة والنشر، بيروت، طغازي يموت، دار اال. علم أساليب البيان، د -
 .م1979، 1محمد علي رزق، دار المعارف، القاهرة، ط.علم الفصاحة العربية بين النظرية والتطبيق، د -
ق  (علم الداللة    - ازي               .، د )دراسة وتطبي ونس، بنغ ار ي ة ق شورات جامع ور الهدى لوشن، من ا، ط   -ن ، 1 لبي

 .م1995
ي  - ة العرب م الدالل ة وا(عل قالنظري ر، . ، د)لتطبي ة، الجزائ ات الجامعي وان المطبوع ة،  دي ايز الداي ف

 .     م1973
 .م1944، 2علي عبد الواحد وافي، مكتبة النهضة، ط.علم اللغة، د -
دليمي وآخرون       . علم المعاني، د   - د جيجان ال داد،       ،مجه ة بغ الي والبحث العلمي، جامع يم الع وزارة التعل

 م1993
محمد حسين علي الصغير، دار الشؤون الثقافية       .وى والموروث البالغى، د   علم المعاني بين االصل النح     -

 .م1988العامة، بغداد، 
ا   . علم المعاني بين بالغة القدامى واسلوبية المحدثين، د        - ازي،  -طالب محمد اسماعيل الزوبعي،  ليبي  بنغ

 . م1997، 1ط
ن                 - ي الحسن ب ، )هـ 454( رشيق القيرواني ت    العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ابن رشيق ألبي عل

روت        : تحقيق   ع والطباعة، بي شر والتوزي ل للن د، دار الجي د الحمي دين عب د محي ال ان، ط–محم ، 4 لبن
 م1972

دي، د    - ة االم ي موازن ي ف شعر العرب ود ال اهرة،     . عم ة، الق ات االزهري ة الكلي بح، مكتب ي ص ي عل عل
 .م1986

عر االعشى، د  - ي ش ي ف داع الفن اس . عناصر االب ة  عب ه للطباع باب الجامع ومي عجالن، مؤسسة ش بي
 .م1985والنشر والتوزيع، االسكندرية، 

وي، تحقيق                  - ا العل ن طباطب د ب ن احم د ب ول سالم،      . طه الحاجري و د     .د: عيار الشعر، محم د زغل محم
 م1977منشأة المعارف باالسكندرية، 

ق  - دي، تحقي د الفراهي ن احم ل ب رحمن الخلي د ال ي عب ين، ألب ي، دمه. د: الع راهيم . دي المخزوم اب
 .م1980السامرائي، دار الرشيد، وزارة الثقافة واالعالم، العراق، 

اهرة،        ) هـ 276ت  (عيون االخبار ألبي محمد عبداهللا بن مسلم بن قتيبة           - ة دار الكتب المصرية بالق مطبع
 .م1925

ي،      :تحقيق) هـ286ت( الفاضل ، محمد بن يزيد المبرد        -      ز الميمن ة         دار     عبد العزي اهرة، مطبع الق
 .م1956الكتب المصرية، 

ن قريب االصمعي             - ك ب د،       . ش: تحقيق ) هـ 216ت  (فحولة الشعراء، عبد المل اب الجدي وري، دار الكت ت
  م1971، 1لبنان، ط



 

 

 ).ت.د(، 2الفخر والحماسة،  حنا فاخورى ، ، دار المعارف، مصر، ط -
 .م 1979، 2دار اآلفاق الجديدة، بيروت، ط، )هـ395(الفروق في اللغة، أبو هالل العسكرى  -
ى      :الفسر، شرح ابن جنى الكبير علي ديوان المتنبي، صنعة           - ن جن ان ب ، تحقيق  )ه392ت(أبي الفتح عثم

 .م2004، 1رضا رجب، دار الينابيع، دمشق، ط.د:
 . م 1988،  3شوقي ضيف، دار المعارف، مصر، ط.فصول في الشعر ونقده، د -
ي      - د األدب ق، د   فصول في النق اس محجوب، دار      .  وتاريخه، دراسة وتطبي دآتور عب صديقي وال ضياء ال

 م1989، 1الوفاء للطباعة والنشر، مصر، ط
ق، د  - ة والتطبي ين النظري ي ب د األدب ي النق زام ف سفة االلت كندرية،  . فل ارف باالس شأة المع د، من اء عي رج

 م1977
 ).ت.د(اهرة، دار الفكر العربي، عبد الحميد يونس وآخرون، الق:فلسفة الجمال، جاريت، ترجمة -
 ).ت.د(آمال يوسف الحاج، دار النشر الجامعيين، بيروت، .فلسفة اللغة، د -
ديث، د  - ر الح ة والفك ة العربي ين البالغ از ب سفة المج ة النهضة المصرية ،  .  فل ديع، مكتب د الب ي عب لطف

 . م1976القاهرة 
 م1996، 1لبنان، ط –غاده المقدم، طرابلس . فلسفة النظريات الجمالية، د -
 م1987، 4 االردن، ط–احسان عباس، دار الشروق، عمان . فن الشعر، د -
اهرة، ط                 .د:فن الشعر، هوراس، ترجمة      - شر، الق أليف والن ة للت ة المصرية العام ويس عوض، الهيئ ، 2ل

 .م1970
 م 1960، 1فن الفخر وتطوره في األدب العربي، ايليا حاوي، منشورات دار الشرق الجديد، ط -
 م1962، 1فن المديح وتطوره في الشعر العربي، احمد أبو حاقة، دار الشرق الجديد، بيروت، ط -
اب       - انى، ودار الكت اب اللبن شورات دار الكت اوي، من ا ح ي، ايلي شعر العرب ي ال وره ف ن الوصف وتط ف

 .م1980المصرى، بيروت والقاهرة، 
 م1969، 7بمصر، طشوقي ضيف، دار المعارف . الفن ومذاهبه في الشعر العربي، د -
 .م 1949، 5محمد مندور، دار نهضة مصر، ط. في األدب والنقد، د -
 .م 1987شوقي ضيف، دار المعارف، مصر، .في التراث والشعر واللغة، د -
ة - ات الكلم ي جمالي ة(ف ة نقدي ة بالغي ة جمالي رب،  .، د)دراس اب الع اد الكت شورات اتح ة، من سين جمع ح

 .م2002دمشق، 
ع،           .دى، مقاربات منهجية معاصرة، د    في تشكل الخطاب النق    - شر والتوزي ة للن اعي، االهلي ادر الرب عبد الق

 .م1998، 1المملكة االردنية الهاشمية، عمان، ط
ان،   –عبد القادر القط، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت          .في الشعر االسالمي واالموي د     -  لبن

 .م1987
 م1979 لبنان، –ر الشروق، بيروت زآي نجيب محمود، دا. في فلسفة النقد، د -
ة                 - في ماهية النص الشعري اطاللة اسلوبية من نافذة التراث النقدي، محمد عبد العظيم، المؤسسة الجامعي

 م1994، 1لبنان، ط–للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت 
 ).ت.د(،3محمد مندور، مكتبة نهضة مصر، ط. في الميزان الجديد، د -
ي  - شعري العرب نص ال ي ال ة، دف ات منهجي روت  .  مقارب ويدان، دار االداب، بي امي س ان، ط–س ، 1 لبن

 م1989
 م1972 بغداد، –محمود البستاني، وزارة االعالم، العراق . في النظرية النقدية، د -
 م1972، 2عبد العزيز عتيق، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، ط. في النقد األدبي، د -
 ).ت.د(محمد طاهر درويش، مكتبة الشباب، القاهرة، . لعرب، دفي النقد األدبي عند ا -
 . م1973محمود الربيعي، دار المعارف، مصر، . في نقد الشعر، د -
ى       - اآر الكتب ن ش د ب ات، محم وات الوفي ق)ه764ت(ف روت،    .د:، تحقي ادر، بي اس، دار ص سان عب إح

 .م1973
 .م1973لمصرية العامة للكتاب، عبدة قلقيلة، الهيئة ا. القاضي الجرجاني والنقد األدبي، د -



 

 

ادي         - روز آب وب الفي ن يعق ي،    )هـ 817ت(القاموس المحيط، مجد الدين محمد ب راث العرب اء الت ، دار احي
  .م1965القاهرة، 

 .م1985، 2بدوي طبانه، مكتبة االنجلو المصرية، ط. قدامة بن جعفر والنقد األدبي، د -
 .م1994، 1لعزيز، دار رياض الصالحين، السعودية، طربيع محمد عبد ا. قراءات في التراث البالغي، د -
 . م1986، ذات السالسل للطباعة والنشر، الكويت،  1عبدة بدوي، ط. قضايا حول الشعر، د -
 ). ت.د( بيروت، –ابراهيم عبد الرحمن محمد، دار العوده . قضايا الشعر في النقد العربي، د -
ز   دراسة تط"قضايا الفن في قصيدة المدح العباسية   - ن المعت د   . ، د"بيقيه في شعر البحتري واب داهللا عب عب

 .م1981دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة، ،الفتاح 
 .م1986 الدوحة، -ماهر حسن فهمي، دار الثقافة، مصر.قضايا في األدب والنقد، د -
ه، دار    بدو. ، د )ا لوحدة، االلتزام، الوضوح والغموض، اإلطار والمضمون      (قضايا النقد األدبي،     - ي طبان

 .م1984المريخ للنشر، الرياض، 
اب، ط          . قضايا النقد األدبي بين القديم والحديث، د       - ة للكت ، 3محمد زآي العشماوي، الهيئة المصرية العام

 .م1978
ة             . قضية االلتزام في الشعر األموي، د      - ع ، الفجال شر والتوزي اهرة   –مي يوسف خليف، دار الثقافة للن  الق

 .م1989، 
ي،       . ، د )ظهورها وتطويرها (د الشعر في النقد العربي القديم     قضية عمو  - ة، دب وليد قصاب، المكتبة الحديث

 .م1985، 2ط
ة   - ى، ترجم ل ابرآرومب ي، الس د األدب د النق ة،   .د:قواع ة العام شؤون الثقافي د، دار ال د عوض محم محم

 .م1986، 2بغداد، ط
 .م1995 باال سكندريه، رجاء عيد، منشأة المعارف. القول الشعري منظورات معاصرة، د -
 .م1970عائشة عبد الرحمن، دار المعارف بمصر، .قيم جديدة لألدب العربي القديم والمعاصر، د -
شرين،        (القيم الروحية في الشعر العربي قديمه وحديثه         -  رن الع د     )م1950حتى منتصف الق ا عب ، ثري

 .م1964ر، بيروت، الفتاح ملحن، مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللبناني،  للطباعة والنش
ة،      . القيم الفنية المستحدثة في الشعر العباسي من بشار الى ابن المعتز، د            - توفيق الفيل، مطبوعات الجامع

 م1984الكويت، 
 . م 1950محمد عبد المعين خان، مطبعة آمبردج، :آتاب التشبيهات، البن أبي عون، تحقيق -      

  . م1987، 1 لبنان، ط-الدقاق، دار الكتب العلمية، بيروتمحمد يوسف .د: الكامل البن األثير، تحقيق-
رد         - د المب راد، مؤسسة    .د:، تحقيق )هـ 285ت( الكامل في اللغة واألدب ألبي العباس محمد بن يزي يحيى م

  .م2004، 1المختار للنشر والتوزيع، القاهرة، ط
ة       عبد: تحقيق  ) هـ180ت( الكتاب، أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه           - ارون، مكتب د ه السالم محم

  م1988، 3الخانجي بالقاهرة، ط
ي،                                  -   ى العرب سرياني ال ائي من ال ونس القن ن ي ى ب شر مت ي ب ل أب شعر، نق    آتاب ارسطو  طاليس في ال

  م1967شكري محمد عياد، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، القاهرة، : الدآتور : تحقيق 
ن سهل  العسكري            )والشعرالكتابة  (   آتاب الصناعتين      -   د اهللا ب ن عب ، )هـ 395ت(، ألبي هالل الحسن ب

  م1989، 2 لبنان، ط–الدآتور مفيد قمحية، دار الكتب العلمية، بيروت : تحقيق
ة  - ن قتيب اني، الب ات المع ي أبي ر ف اني الكبي اب المع ـ276ت( آت روت)ه ة، بي ان، -، دار الكتب العلمي لبن

  .م1984، 1ط
رن الخامس الهجري ، د          الكّتاب والمصنفون  - ة الق ى نهاي ة حت ذ الجاهلي شعر من د ال د حسين طه،    .  ونق هن

  م1986بغداد، 
 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون االقاويل في وجوه التأويل، اإلمام جار اهللا محمود بن عمرو               -

  .هـ1413، 1 قم، ط -نشر دار البالغة ) هـ538ت (الزمخشري 
  .م1965محمد حسن آل ياسين، بغداد، : ي، الصاحب بن عباد، تحقيقالكشف عن مساوئ المتنب-
  .م1997ياسين األيوبي، الشرآة العالمية للكتاب، لبنان، .  آوامن الفن واإلبداع في تراثنا األدبي، د-



 

 

 م1967رمضان عبد التواب، دار المعارف بمصر، . لحن العامة والتطور اللغوي، د-     
اهرة، ط       .د:، تحقيق )هـ379ت(د بن حسن الّزبيدى   لحن العوام، أبو بكر محم     - واب، الق د الت ، 1رمضان عب

 .م1964
صادق             : ، تحقيق   )هـ711ت(لسان العرب، جمال الدين ابن منظور        - د ال د الوهاب و محم د عب ين محم ام

 ).ت.د(، 3لبنان، ط–العبيدي، دار احياء التراث العربي، بيروت 
 . م1983، 1 صالح نافع، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان، طعبد الفتاح. لغة الحب في شعر المتنبي، د -
لوبية، د        - ين البالغة واالس بالد،                  . اللغة ب ة دار ال افي، جدة، مطبع ي الثق ادي األدب ( مصطفى ناصف، الن

 ). ت.د
  .م1985لغة الشعر، رجاء عيد، منشأة المعارف باإلسكندرية،  -
شعرية، د          - د ح . لغة الشعر دراسة في الضرورة ال اهرة، ط     محم شروق، الق ف، دار ال د اللطي ، 1ماسة عب

 .م1996
ارك، دار       - ضان مب د رم راث و المعاصرة، محم الزم الت ي ت دي العرب اب النق ي الخط شعرية ف ة ال اللغ

 م1993، 1 بغداد، ط–الشؤون الثقافية العامة، العراق 
 .م1988، 1شكري محمد عياد، القاهرة، ط. اللغة واإلبداع، مبادئ علم األسلوب العربي، د  -
اهرة، ط                      - شر، الق ينا للن ان، س م، طارق النعم ، 1اللفظ والمعنى بين االيديو لوجيا والتأسيس المعرفي للعل

 .م1994
د العرب، د              - دي والبالغي عن ر النق اب          . اللفظ والمعنى في التفكي اد الكت شورات اتح االخضر جمعي، من

 .م2002العرب، دمشق، 
راج، دار  : تحقيق) هـ307ت (بن شبر اآلمدي المؤتلف والمختلف، أبو القاسم الحسن      - عبد الستار أحمد ف

 .م1961احياء الكتب العربية، القاهرة، 
 .م 1968مالك ومتمم ابنا نويرة اليربوعي، ابتسام مرهون الصفار، مطبعة االرشاد، بغداد،  -
واري  - دأ الح ة   –المب ان، ترجم ودروف تزفيت اختين، ت ل ب ر  ميخائي ي فك ة ف الح،: دراس ري ص  دار فخ

 .م1992، 1الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط
ل،                        - ة حائ ي بمنطق ادي األدب ل الظاهري، الن ن عقي رحمن اب مبادئ في نظرية الشعر والجمال، أبو عبد ال

 .م2006
ة         - ة، مك ة للطباع ي، دار الثقاف رحان القرش الي س ورها، ع ا وص ة تاريخه ة العربي ي البالغ ة ف المبالغ

  م1985، 1المكرمة، ط
 م1964محمد عبد الرحمن ، دار المعارف بمصر، . بي بين ناقديه في القديم والحديث، دالمتن -
ة الخانجي بمصر،            - دني بجدة، مكتب د شاآر، دار الم ود محم المتنبي رسالة في الطريق الى ثقافتنا، محم

 م1987
ان، د       - ون،     . المتنبي شاعر ألفاظه تتوهج فرسانا تأسر الزم ة والفن ي شلق، وزارة الثقاف راق، ط عل ، 1الع

 . م1977
 .م1951المتنبي وشوقي، عباس حسن، مطبعة مصطفى البابي الحلبي،  -
د                               - ن عب د ب ن محم د ب ن محم دين نصر اهللا ب تح ضياء ال ي الف شاعر، ألب المثل السائر في أدب الكاتب وال

د، المكت       : ، تحقيق   )هـ637ت(ابن األثير الموصلي    ( الكريم المعروف ب   د الحمي ة  محمد محي الدين عب ب
 .م1999 بيروت، –العصرية، صيدا 

 .م1974، 1 سوريه، ط–مهدي صالح السامرائي، دار الدعوة، حماة . المجاز في البالغة العربية، د -
ة واإلعالم،     . مجاز القرآن خصائصه الفنية وبالغته العربية، د    - صغير، وزارة الثقاف ي ال محمد حسين عل

  .م1994دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 
محمد محي  :، تحقيق )هـ518ت(جمع األمثال ألبي الفضل احمد بن محمد بن احمد بن إبراهيم الميداني             م -

 ).ت.د( لبنان، –الدين عبد الحميد، دار القلم، بيروت 
اهرة،            . محاضرات في عنصر الصدق في األدب، د       - ة، الق ة العالي د الدراسات العربي محمد النويهي، معه

 م 1959



 

 

د  الراغب األصفهاني              محاضرات األدباء ومحا   - ن محم ت (ورات الشعراء والبلغاء، أبو القاسم حسين ب
  . م1961منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، ) هـ502

 م 1978مدخل إلى علم الجمال األدبي، عبد المنعم تلمية، دار الثقافة، القاهرة،  -
ة، د    - راءه بنيوي شعر، ق د ال ي نق وي ف دخل اللغ شأة . الم سعدني، من صطفى ال كندرية، م ارف، االس  المع

 .م1987
 . م1993شكرى محمد عياد، عالم المعرفة، .المذاهب األدبية والنقدية عند العرب والغربيين، د -
 ) .ت.د(فائق متى اسحق، مكتبة االنجلو المصرية، .مذاهب النقد ونظرياته، د -
م أشعار العرب وصناعتها، ج            - ى فه داهللا الطيب المجذوب، مطبع       . ، د 1المرشد إل ابي     عب ة مصطفى الب

 م1955، 1الحلبي واوالده بمصر، ط
ي المسعودي، تحقيق                      - ن عل ن الحسين ب ي ب و الحسن عل د محي    :مروج الذهب ومعادن الجوهر، أب محم

 .م1958، 3الدين عبد الحميد، مطبعة السعادة، مصر، ط
ديم               - ة وتق و، ترجم ارى جوي دروبى، دار اليق     .د:مسائل فلسفة الفن المعاصر، جان م ة    سامي ال ظة العربي

 .م 1965، 2للتأليف والنشر، دمشق، ط
اص، د                      - ديم والتن ألدب الق د ل د النق ي، دراسة في نق د األدب اب        . المسبار في النق اد الكت ة، اتح حسين جمع

 م2003العرب، دمشق، 
 .م1994، 1عناد غزوان، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط. مستقبل الشعر وقضايا نقدية، د -
، دار الكتب  )هـ 538ت( أمثال العرب، ألبي القاسم جار اهللا محمود بن عمر الزمخشري   المستقصى في  -

 .م 1977، 2لبنان، ط–العلمية، ، بيروت 
 م1958محمد مصطفى هداره، مكتبة االنجلو المصرية، القاهرة، . مشكلة السرقات في النقد العربي، د -
 .م1968ان،  لبن–ناصر الحاني، بيروت . المصطلح في األدب العربي، د -
 م1985مصطفى الصاوي الجويني، منشأة المعارف باالسكندرية، . معالم في النقد األدبي، د -
 .م1987، 3عبد الفتاح الشين، دار المعارف بمصر، ط. المعاني في ضوء اساليب القرآن، د -
د ع        :، تحقيق    )هـ207ت(معاني القرآن، ألبي زآريا يحيى بن زياد الفراء        - د يوسف نجاتي ومحم ي  احم ل

 .م1980، 2النجار، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط 
د،  د   - ل ونق ة وتحلي اهلي، دراس شعر الج ي ال ددة ف اني المتج ة  . المع دا هللا، مكتب سن عب د صادق ح محم

 .م1994النهضة المصرية، القاهرة، 
وي     - داهللا الحم و عب اقوت أب دين ي هاب ال اء، ش م األدب ـ626ت(معج ق )ه اس، د. د:، تحقي سان عب ار إح

 .م1993، 1لبنان، ط–الغرب االسالمي، بيروت 
وي      - داهللا الحم و عب اقوت أب دين ي هاب ال دان، ش م البل ـ626ت(معج روت  )ه ادر، بي ان، –، دار ص  لبن

 .م1977
اني، تحقيق               - ن موسى المرزب ران ب راج،     : معجم الشعراء، أبو عبدا هللا محمد بن عم د ف ستار احم د ال عب

 م1960رة، دار إحياء الكتب العربية، القاه
ا، د   - ة وتطوره صطلحات البالغي م الم داد،     . معج ي، بغ ي العراق ع العلم ة المجم وب، مطبع د مطل احم

 .م1987
 .م1979 لبنان، –معجم المصطلحات العربية في اللغة واألدب، مجدي وهبة وآامل المهندس، بيروت  -
 .م1989، 1 طاحمد مطلوب، دار الشؤون الثقافية، بغداد،. معجم النقد العربي القديم، د -
 .م1974، 1ميشال عاصي، دار العلم للماليين، بيروت، ط. مفاهيم الجمالية والنقد في أدب الجاحظ، د -
سكاآي             - ة دار       :، تحقيق    )هـ 626ت(مفتاح العلوم ألبي يعقوب يوسف بن أبي بكر ال ان، مطبع رم عثم أآ

 .م 1981، 1الرسالة، ط
ضبي، تحقيق          المفضلّيات، مختارات العالمة أبي العباس المفضل       - د ال ن محم اع،      .د: ب اروق الطب عمر ف

 .م 1998، 1لبنان، ط-دار األرقم بن أبي األرقم للطباعة، بيروت
دي،  د             - راث النق شعر، دراسة في الت وم،              .مفهوم ال افتين والعل د عصفور، المرآز العربي للثق ابر احم ج

 .م1982



 

 

 م1985كويت، الحولية السادسة، عزمي إسالم، حوليات آلية اآلداب، جامعة ال. مفهوم المعنى، د -
ة، د - ين األدب والبالغ ى ب وم المعن ان  . مفه شير، عم ي، دار الب و عل دي أب ات حم د برآ  االردن، –محم

 .م1988
اهرة، ط              .مقاالت في التربية والبالغة والنقد، د      - و المصرية ، الق ة االنجل ة، مكتب ، 1عبده عبد العزيز قلقيل

 .م 1974
 م1987 لبنان، –حسين عطوان، دار الجيل، بيروت . مقاالت في الشعر ونقده، د -
 .م 1965، 1محمد مصطفى هدارة، دار القلم، ط. مقاالت في النقد األدبي، د -
ان،             .مقدمة في البيان، دراسة في البيان العربي، د        - ع، عم شر والتوزي دي، دار الفكر للن محمد برآات حم

 ).ت.د(
 .م1997عناد غزوان، مطبعة النعمان، النجف، . ب، دمكانة القصيده العربية بين النقاد والرواة العر -
 ). ت.د(، 1طه حسين، دار المعارف مصر، ط. من حديث الشعر والنثر، د -
شاعر، د           - شعر وال ة ال ة مقارن ة تحليلي صية نقدي د عامر،    . من قضايا التراث العربي، دراسة ن فتحي احم

 ).ت.د(منشأة المعارف، االسكندرية، 
عثمان موافي، مؤسسة الثقافة الجامعية، اإلسكندرية،     . في النقد العربي القديم، د    من قضايا الشعر والنثر      -

 .م1975
 .م1981عبد الرؤف مخلوف، مكتبة الفالح، الكويت، . من قضايا اللغة والنقد والبالغة، د -
شر،    - ة والن أليف والترجم ة الت د، لجن د خلف اهللا احم ده، محم ة األدب ونق ي دراس سية ف ة النف ن الوجه م

 .م1947قاهرة، ال
ازم القرطاجني  - ن الحسن ح اء، اب اء وسراج األدب اج البلغ ـ684ت(منه ق ) ه ن : تحقي د الحبيب اب محم

 .م1966 تونس، -الخوجه، دار الكتب الشرقية 
روت،      :مناهج النقد األدبي بين النظرية والتطبيق، ديفد ديتش، ترجمة  - د يوسف نجم، دار صادر، بي محم

 .م1967
ة الحديث، د    منهج البحث اللغوي   - اق       .  بين التراث وعلم اللغ ة، آف ة العام شؤون الثقافي ن، دار ال ي زوي عل

 . م1986، 1عربية، بغداد، ط
 .م1986، 7 لبنان، ط-المهلهل، منتخبات شعرية، فؤاد البستاني، دار المشرق، بيروت -
شؤون      . الموازنة بين أبي تمام والبحتري لآلمدي تحليل ودراسة، د          - ومني، دار ال ة،     قاسم م ة العام  الثقافي

 .م1985بغداد، 
سيد  : ، تحقيق   )هـ 370ت(الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري، ألبي القاسم الحسن بن بشر اآلمدي              - ال

 م1973، 2احمد صقر، دار المعارف بمصر، ط
 ).ت.د( بيروت، –الموازنة بين الشعراء، زآي مبارك، منشورات المكتبة العصرية، صيدا  -
 .م1980عبد الجبار المطلبي، دار الرشيد للنشر، بغداد، . والنقد، دمواقف في االدب  -
ران          )مآخذ العلماء علي الشعراء في عدة أنواع من صناعة الشعر         (الموشح - ن عم د ب ، ألبي عبيد اهللا محم

  .م1965علي محمد البجاوي، دار نهضة مصر ، : تحقيق ) هـ384ت (بن موسى المرزباني 
اة - ن والحي ن الف شعر م ي العصر العباسي، دموقف ال ة .  ف شماوي، دار النهضة العربي د زآي الع محم

 .م1981للطباعة والنشر، بيروت، 
 .م1981، 2لبنان، ط–النابغة سياسته وفنه ونفسيته، ايليا حاوي، دارالثقافة، بيروت -    

 .م 1994نحو بالغة جديدة، خليل آفوري، منشورات نداف، لبنان،  -
ة      . د، د نظرات في اصول االدب والنق     - بدوي طبانة، شرآة مكتبات عكاظ للنشر والتوزيع، المملكة العربي

  . م1983، 1السعودية، ط
 .م 1988، 2لبنان، ط–نظريات الشعر عند العرب، مصطفى الجوزو، دار الطليعة، بيروت  -
ار، دار الفكر المع           . نظرية اإلعجاز القرآني وأثرها في النقد العربي القديم، د         - د عم يد محم د س اصر  احم

 .م1998 سوريا، – لبنان، دمشق –بيروت 
وي  - ن الفضل العل ر ب ريض، المظف ي نصرة الق ـ656ت(نظرة االغريض ف ق)ه نهى عارف .د:، تحقي



 

 

 .م1976الحسن، دمشق، مطبعة طربين، 
 م1987، 3صالح فضل، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط. نظرية البنائية في النقد األدبي، د -
شعر ال - ة ال دار   نظري دين صبحي، ال ع الهجري،  محي ال رن الراب ي الق ي ف د المتنب ن خالل نق ي م عرب

 .م1981، 1العربية للكتاب، ط
وير         . ، د )من الكندي حتى ابن رشد      ( نظرية الشعر عند الفالسفة المسلمين       - ي، دار التن ال الروب الفت آم

 .م1983، 1 لبنان، ط–للطباعة والنشر، بيروت 
 القرطاجني، فاطمة الو هبي، المرآز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب،            نظرية المعنى عند حازم    -

 .م2002، 1ط
 .م1965مصطفى ناصف، دار القلم، القاهرة، . نظرية المعنى في النقد العربي، د  -
ور، د - اريخ وتط نظم ت ة ال ة،  . نظري ة للطباع الم، دار الحري ة واإلع ضامن، وزارة الثقاف اتم صالح ال ح

 .م1979بغداد، 
ورة، د   - اور متط ة مح ي ثالث ي ف د العرب ة النق ة  . نظري شؤون الثقافي صغير، دار ال ي ال سين عل د ح محم

 .م1986 بغداد، –العامة، العراق 
ري،  د        - ع الهج رن الراب ة الق ى نهاي رب حت د الع ة عن ة النقدي ة    . النظري ه، وزارة الثقاف سين ط د ح هن

ش  يد للن ة، دار الرش ة العراقي الم، الجمهوري ة، واإلع ة الوطني   ر، المطبع
 .م1981)  األردن–عمان (

 م1964، 2شوقي ضيف، دار المعارف بمصر، ط. النقد، د -
د العرب، د   ) أصوله، قضاياه، تاريخه   ( النقد األدبي  - اهرة،       . عن الة، الق ة الرس د شرف، مطبع حفني محم

 .م 1970
 ). ت.د(ق، النقد األدبي أصوله ومناهجه ، سيد قطب، دار الفكر العربي، طبعة الشرو -
 م1973لبنان، –محمد غنيمي هالل، دار الثقافة، بيروت . النقد األدبي الحديث، د -
 .م1967، 1بدوى طبانة، مكتبة االنجلو المصرية، القاهرة، ط.النقد األدبي عند اليونان، د -
 .م2000محمد مرتاض، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، . النقد األدبي في المغرب العربي، د -
 .م1955دبي وأثره في الشعر العباسي، ناصر الحاني، مطبعة بغداد، النقد األ -
 .م1952، 1النقد الجمالي وأثره في النقد العربي، روزغريب، بيروت، ط -
 .م1963آمال مصطفى، مكتبة الخانجي بمصر، : ، تحقيق)هـ337ت(نقد الشعر، قدامة بن جعفر  -
رآن،        عبد. نقد الشعر بين ابن قتيبة وابن طباطبا العلوي، د         - ة دار الق ال، مطبع  السالم عبد الحفيظ عبد الع

 .م1978
 . م1992قاسم مومني، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة، . نقد الشعر في القرن الرابع الهجري، د -
 .م1970، 2ط.داود سلوم، مكتبة األندلس، بغداد، . النقد العربي القديم بين االستقراء والتأليف، د -
ت،           . و نظرية ثانية، د   النقد العربي نح   - ون واآلداب، الكوي ة والفن مصطفى ناصف، المجلس الوطني للثقاف

 .م2000
 .م1977النقد عند اللغويين في القرن الثاني، سنية احمد محمد، دار الرسالة للطباعة، بغداد،  -
ة، د       - تولنيتز، ترجم روم س سفية، جي ة وفل ة جمالي ي، دراس د الفن سة العر  . النق ا، المؤس ؤاد زآري ة ف بي

 .م1981، 2للدراسات والنشر، بيروت، ط
ائيين، د  - ين الط ة ب اب الموازن د آت روت  .  نق اب العربي،بي د صالح، دار الكت اد محم د رش ان –محم  لبن

 .                                                         م1983،
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